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الحمد هلل رب الع�لمين و�صلى اهلل و�صلم وب�رك على �صيدن� محمد, وعلى اآلة و�صحبه اأجمعين, اأم� بعد:
فقد اأكدت روؤية المملكة العربية ال�صعودية ٢٠٣٠ من خالل مجموعة من المب�درات على تح�صين البيئة وجودته� 
بهدف زي�دة ن�صبة مم�ر�صي االأن�صطة الري��صية لجميع اأفراد المجتمع من الجن�صين, وذلك مم� �صيوؤدي اإلى تح�صن 
م�صتوي�ت المم�ر�صة الري��صية وينعك�س على تح�صن م�صتوى ال�صحة الع�مة, وتمتِع اأفراد المجتمع بنمط حي�ة �صحي 

ن�صط, ومحيط يتيح العي�س في بيئته ب�إيج�بية.
المرحلة  العلي� من  ال�صفوف  ع�م, ومعلم  ب�صكل  البدنية  التربية  لمعلم ومعلمة  الدليل موجه�ً  وقد ج�ء هذا 
االبتدائية ب�صكل خ��س. حيث روعي في اإعداده واختي�ر محتواه اتب�ع فل�صفة منهج التربية البدنية المالئم للنمو 
والتطور البدني, وفي هذا االإط�ر اأعّد دليل معلم التربية البدنية لل�صف الخ�م�س االبتدائي بعد اأن تمت مواءمته 

للتطبيق على الطالب والط�لب�ت على حدٍّ �صواء, مت�صمن�ً ع�صر وحدات تعليمية ج�ءت كم� يلي:

الو�شفالوحدات التعليمية

ال�صحة 
واللي�قة البدنية

وت�صتمل على محورين هم�:
ال�صحة: المف�هيم المرتبطة ب�ل�صحة الع�مة وال�صخ�صية.

)القدرة  الحركي  ب�الأداء  االرتب�ط  ذات  العن��صر  وهي  البدنية:  اللي�قة 
الع�صلية/ ال�صرعة/ الر�ص�قة/ االتزان(, وكذلك العن��صر المرتبطة ب�ل�صحة 
الهيكلية/  الع�صلية  اللي�قة  التنف�صية/  القلبية  )اللي�قة  اللي�قة  وهي: 

التركيب الج�صمي(.
لالألع�ب  التعليمية  الوحدات  محتوى  �صمن  اأو  م�صتقلة  تدري�صه�  ويتم 

الري��صية الجم�عية اأو الفردية اأو األع�ب الم�صرب.

املقدمة:



كرة القدم
الكرة الطائرة

كرة ال�شلة
كرة اليد

التن�س
كرة الطاولة

الري�شة الطائرة
األعاب القوى 
اجلمباز الفني

تو�صع الخطة التدري�صية للف�صل الدرا�صي بحيث تت�صمن ثالث وحدات تعليمية 
وب�صكل متنوع. وت�صتمل كل وحدة تعليمية على:

المه�رات: المه�رات االأ�ص��صية لكل ري��صة مدرجة في الدليل يتم تعليمه� ب�لتدرج 
مع ت�صميم مجموعة من التطبيق�ت المن��صبة لذلك.

ت�صميم  يتم  المدرجة  ب�لري��صة  عالقة  ذات  واتج�ه�ت  وقيم  مب�دئ  المف�هيم: 
اأن�صطة من��صبة له� ي�ص�رك به� المتعلم.

لكل  المتعلمة  ب�لمه�رات  االرتب�ط  ذات  الق�نونية  المواد  الق�نون: مجموعة من 
وحدة تمكن المتعلم من مم�ر�صة مه�م التحكيم لكل ري��صة مدرجة في الدليل.

وتكمن اأهمية هذا الدليل يف اأنه:
م نموذج�ً لت�صميم�ً تعليمي�ً لدليل معلم التربية البدنية ُروعي فيه االأخذ ب�التج�ه�ت التربوية الحديثة  ١-    يقدِّ

في المن�هج الدرا�صية, وهذا من �ص�أنه اإت�حة الفر�صة لال�صتف�دة منه في تج�رب مم�ثلة.
٢-   ي�صهم في تنظيم جهود معلمي التربية البدنية لل�صفوف العلي� من التعليم االبتدائي.

٣-   يقدم م�دة علمية اإثرائية حول محتوى وحدات الدليل, يمكن اأن ت�ص�عد المعلم في عملية التعليم والتعلم, 
اإ�ص�فة اإلى م�ص�همته� المتوقعة في فتح المج�ل للمعلمين في التو�صع ب�لبحث من م�ص�در علمية اأخرى.

٤-   يقدم مقترح�ت اإجرائية حول درو�س الوحدات المقررة في الدليل, من خالل االأفك�ر الواردة في االأ�ص�ليب 
التدري�صية والو�ص�ئل التعليمية, وكذلك جوانب التنفيذ الممثلة في التهيئة والتنفيذ نف�صه وتنمية مه�رات 

التفكير وتوجيه�ت ال�صالمة, اإ�ص�فة اإلى اأ�ص�ليب التقويم واالأن�صطة المنزلية.
التعليم االبتدائي وفق الخطة  البدنية في  التربية  اإعداد معلمي  5-   ي�ص�عد في التخطيط والتطوير لبرامج 

الدرا�صية وتدريبهم واالإ�صراف عليهم.
في  ب�الإ�صه�م  جهودهم  ق�ص�رى  يبذلوا  اأن  ومعلم�ته�  ومعلميه�  وم�صرف�ته�  البدنية  التربية  بم�صرفي  ونهيب 
تحقيق نواتج التعلم الم�صتهدفة لكل وحدة من هذه الوحدات التعليمية المدرجة, مع ر�صد م� يالَحظ فيه� وتقديم 

المقترح�ت التطويرية لهذا الدليل؛ لتتم اال�صتف�دة منه� ونقله� اإلى بقية زمالئهم في الميدان.

واهلل ولي التوفيق



 هذا الدليل موجه لمعلم ومعلمة التربية البدنية لل�صف الخ�م�س االبتدائي, حيث روعي فيه اتب�ع فل�صفة منهج 
التربية البدنية المالئم للنمو والتطور البدني.

 وت�أتي توجيه�ت تنفيذ الوحدات التعليمية المدرجة في هذا الدليل في م�ص�رين هم�: توجيه�ت ع�مة, وتوجيه�ت 
خ��صة, وهي كم� يلي:

اأوإًل/ التوجيهات العامة:  
١-  اإدراك اأن هذا التطوير يتم��صى مع توجيه�ت روؤية المملكة العربية ال�صعودية ٢٠٣٠, التي توؤكد على تح�صين 

البيئة وجودته� بهدف زي�دة ن�صبة مم�ر�صي االأن�صطة الري��صية لجميع اأفراد المجتمع من الجن�صين.
٢-  ا�صتمل الدليل على ع�صر وحدات تعليمية يتم تنفيذه� خالل الع�م الدرا�صي موزعة على ف�صوله الدرا�صية 

الثالثة.
٣-  ت�صمنت كل وحدة تعليمية مجموعة من المه�رات الحركية الري��صية ومف�هيمه� الفنية والق�نونية التي تم 

بن�وؤه� ليخدم بع�صه� بع�ص�.
التربية  در�س  الإعداد  تعليمية  وحدة  كل  في  المدرجة  التطبيقية  الدرو�س  من  والمعلمة  المعلم  ٤-  ي�صتفيد 

البدنية.
وللمعلم  به�,  المدرجة  التعليمية  الخبرات  م�صتوى  على  بن�ًء  تعليمية  وحدة  كل  في  الدرو�س  عدد  5-  ُحِدد 

والمعلمة التغيير وفق م� يراه من��صب�ً لتحقيق نواتج التعلم وفق�ً لم� خطط له.
التعلم  اختي�ر مك�ن  والط�لب�ت عند  للطالب  وال�صالمة  االأمن  توفير عوامل  والمعلمة على  المعلم  6-  يعمل 

المن��صب واالأدوات واالأجهزة الالزمة.
اللي�قة البدنية المرتبطة ب�ل�صحة والمرتبطة ب�الأداء في كل وحدة تعليمية  اإدراج عن�صر من عن��صر  7-  تم 

حر�ص� على تنميته لدى الطالب والط�لب�ت من خالل اأن�صطة تعلم الوحدة التعليمية.
الفنية  ومف�هيمه�  الري��صية  الحركية  المه�رات  بين  التعلم  عملية  دمج  على  والمعلمة  المعلم  8-  يحر�س 

والق�نونية في عملية التعليم.
يعزز المعلم والمتعلم عملية التعلم اأثن�ء القي�م بعملية التقييم لجميع مج�الت التعلم.  -9

١٠-الت�أكيد على االأن�صطة المنزلية المدرجة في نه�ية كل در�س واإ�صراك االأ�صرة في مت�بعة عملية التعلم. 

توجيهات ا�شتخدام الدليل:



ثانيًا/ التوجيهات اخلا�شة:
بع�س  ويتطلب  معين,  م�صمون  اإلى  منه�  كل  ي�صير  الفرعية,  العن�وين  من  عددا  التطبيقي  الدر�س  ت�صمن 

االإجراءات لتحقيقه, وفيم� يلي تو�صيح له�:
1- نواجت التعلم:  

هي النواتج المتوقع اإك�ص�به� للط�لب والط�لبة بعد اأن يتم� جميع اأن�صطة الدر�س.
2- اإلإجراءات التدري�شية: 

اأ/ اأن�شطة املعلم واملعلمة: 
 هي االأن�صطة التي يقوم المعلم اأو المعلمة بتنفيذه� �صمن اإجراءات العملية التدري�صية التي تطبق �صمن اأن�صطة 

الدر�س.
ب/ اأن�شطة التعلم: 

 هي االأن�صطة التي يخطط له� المعلم اأو المعلمة �صمن اإجراءات العملية التدري�صية التي تطبق �صمن اأن�صطة 
الدر�س.

ج/ اأن�شطة الطالب/ الطالبة: 
اإلى تحقيق نواتج  اإجراءات عملية التعلم للو�صول   هي االأن�صطة التي يقوم بتنفيذه� الط�لب والط�لبة �صمن 

التعلم الم�صتهدفة �صمن اأن�صطة الدر�س.
3- مالحظة اإلأداء: 

 هي نق�ط توجه انتب�ه المعلم والمعلمة لجوانب ذات اأهمية في اأداء الط�لب والط�لبة للخبرة التعليمية.
4- اأن�شطة حت�شني اإلأداء وتعزيزه: 

يقدمه  الذي  االأداء  وفق  نق�صه  اأو  التعلم  �صعوبة  م�صتوى  لزي�دة  ت�صمل  منه�  اال�صتف�دة  يمكن  مقترح�ت   هي 
الط�لب والط�لبة اأثن�ء اأداء ن�ص�ط�ت التعلم.

5- الن�شاط املنزيل: 
 هو ن�ص�ط يمكن من خالله تتبع م� تم تعلمه في الدر�س وتعزيزه, بحيث يتم تعبئة بط�قة ر�صد من قبل ولي 
االأمر لم� يقوم الط�لب اأو الط�لبة ب�أدائه اأثن�ء تمتعه ب�لوقت الحر خ�رج وقت الدوام الر�صمي, واإج�بتهم� عن 

بع�س االأ�صئلة تحت اإ�صرافه.
6- تقومي نواجت التعلم:

م�صتمال  الدر�س,  في  تعلمه  تم  لم�  والط�لبة  الط�لب  تعلم  من  للتحقق  التعلم  نواتج  تقويم  اإجراءات   ت�صمل 
التف�صيرية  المذكرة  الث�لثة من  الق�عدة  لم� ورد في  المعرفي, االنفع�لي, وفق�ً  المه�ري,  المج�ل  على تقويم 
والقواعد التنفيذية لالئحة تقويم الط�لب ١٤٤٣هـ ال�ص�درة ب�لتعميم الوزاري ذو الرقم ٤٣٠٠٠6٤٠66 وت�ريخ 

١٤٤٣/٠١/٢١هـ..



 تهدف التربية البدنية اإلى تحقيق النمو المتك�مل والمتزن للفرد اإلى اأق�صى م� ت�صمح به ا�صتعداداته وقدراته, 
عن طريق الم�ص�ركة الف�علة في االأن�صطة البدنية التي تن��صب خ�ص�ئ�س نمو كل مرحلة )بنين/ بن�ت( وتحت 

اإ�صراف قي�دات تربوية موؤهلة.
 ولتحديد االأهداف الع�مة للتربية البدنية في التعليم الع�م ف�إنن� ننطلق من فل�صفـة تتع�مل مع الط�لب والط�لبـة 
على اأنهم� ج�صم, وعقل, وروح. وترتكز فل�صفة منهج م�دة التربية البدنية لمراحل التعليـم الع�م على المرتكزات 

االآتية:  
•  م� ن�س عليه الميث�ق الدولي للتربية البدنية والري��صة: اأن مم�ر�صة التربية البدنية والري��صة حق اأ�ص��صي 

للجميع, واأنهم� ت�صكالن عن�صراً اأ�ص��صي�ً من عن��صر التربية في النظ�م التعليمي.
الخمول البدني وانعك��صه على ن�صبة مم�ر�ص�ت الن�ص�ط البدني.  •

انت�ص�ر ال�صمنة اأو البدانة بمعدالت مرتفعة وم� ي�ص�حبه من اأمرا�س خطيرة.  •
اأهمية مم�ر�صة الن�ص�ط البدني لتح�صين م�صتوى ال�صحة البدنية والنف�صية واالجتم�عية.  •

 من هذا المنطلق تت�صكل االأهداف الع�مة لم�دة التربية البدنية في مراحل التعليم الع�م بم� يحقق هذه الفل�صفة, 
مع مراع�ة خ�ص�ئ�س مراحل النمو واحتي�ج�ت الطالب والط�لب�ت. على النحو الت�لي: 

١.  تنمية عن��صر اللي�قة البدنية املرتبطة ب�ل�صحة واالأداء واملح�فظة عليه�.
٢.- تنمية امله�رات احلركية االأ�ص��صية والري��صية, مب� يعزز امل�ص�ركة يف االأن�صطة البدنية طوال فرتات العمر.

٣. اكت�ص�ب املف�هيم املعرفية املرتبطة مبم�ر�صة الن�ص�ط البدين وال�صحي واالآث�ر املرتتبة عليه.  
٤. تعزيز املم�ر�صة االإيج�بية املنتظمة للن�ص�ط البدين املعزز لل�صحة.

5. تعزيز اجلوانب النف�صية واالجتم�عية االإيج�بية من خالل الن�ص�ط البدين.
6. تقدير الري��صيني ال�صعوديني الب�رزين يف الري��ص�ت املقررة.

فل�شفة مادة الرتبية البدنية واأهدافها العامة: 



اأوإًل: املهارات احلركية اإلأ�شا�شية والريا�شية:
يركـز هـذا المجـ�ل علـى المهـ�رات والمف�هيـم الحركيـة االأ�ص��صية والري��صية, التي تعد اأ�ص��صــ� في نمو الطالب 

والط�لب�ت وتطورهــم في جميع المراحل الدرا�صية, ويت�صمن:
١- تطبيق المه�رات الحركية االأ�ص��صية االنتق�لية وغير االنتق�لية ومه�رات التع�مل التحكم.

٢-  دمج المه�رات الحركية االأ�ص��صية االنتق�لية وغير االنتق�لية ومه�رات التع�مل و التحكم في األع�ب وم�ص�بق�ت 
حركية.

٣- تطبيق المه�رات الحركية لالألع�ب الري��صية الجم�عية )كرة القدم/ كرة الط�ئرة/ كرة ال�صلة/ كرة اليد(.
٤- تطبيق المه�رات الحركية لالألع�ب الري��صية الفردية )األع�ب الم�صرب/ األع�ب القوى / الجمب�ز الفني(.

ثانيًا: ال�شحة واللياقة البدنية: 
مــع  المت�صــقة  ال�صحيــة  الثق�فــة  لبنــ�ء  متنوعــة؛  واتج�هــ�ت  ومهــ�رات  معــ�رف  تقديم  على  المج�ل  هذا  يركز 

ح�جــة نمــو الط�لب والط�لبة وتطــورهم�, ويت�صمن:
١- تنمية اللي�قة البدنية المرتبطة ب�ل�صحة.

٢- تنمية اللي�قة البدنية المرتبطة ب�الأداء.
٣- تح�صن م�صتوى ال�صحة والوق�ية من االأمرا�س.

٤- تطور نمط الحي�ة ال�صحي.
5- الوق�ية من االإ�ص�ب�ت الن�تجة عن المم�ر�صة الري��صية.

6- تن�ول الغذاء ال�صحي ال�صليم.
7- تح�صن م�صتوى ال�صحــة النف�صية واالجتم�عية.

املجاإلت الرئي�شة ملحتوى مادة الرتبية البدنية:



ثالثًا: املفاهيم احلركية والريا�شية وال�شخ�شية واإلجتماعية:
يركـز هـذا المجـ�ل علـى المف�هيـم الحركيـة, والري��صية, وال�صلوك ال�صخ�صي واالجتم�عي التي تعد اأ�ص��صــ�   

في نمو الطالب والط�لب�ت وتطورهــم, ويت�صمن:
١- الوعي بحركة الج�صم, والفراغ, والجهد الحركي اأثن�ء الم�ص�ركة في الن�ص�ط البدني.

٢- الوعي ب�لعالق�ت الحركية مع االأفراد واالأ�صي�ء اأثن�ء الم�ص�ركة في الن�ص�ط البدني.
٣- تطبيق االإ�صتراتيجي�ت والخطط في االألع�ب الري��صية اأثن�ء الم�ص�ركة في الن�ص�ط البدني.

٤- الوعي ب�لم�صوؤولية ال�صخ�صية, والقيم واالتج�ه�ت اأثن�ء الم�ص�ركة في الن�ص�ط البدني.



يتوقع من الطالب والطالبة بعد درا�شتهما املادة يف هذه املرحلة اأن تتحقق لديهما اإلأهداف التالية:
١- تنمية عن��صر اللي�قة البدنية المرتبطة ب�ل�صحة.

٢- تنمية عن��صر اللي�قة البدنية المرتبطة ب�الأداء.
٣- تطبيق المب�دئ االأ�ص��صية للمه�رات الري��صية في االألع�ب المقررة لهذه المرحلة.

٤- التعرف على بع�س المف�هيم الميك�نيكية وال�صحية والف�صيولوجية المقررة لهذه المرحلة.
5- التعرف على بع�س الجوانب الفنية والق�نونية المرتبطة بمم�ر�صة االألع�ب الري��صية المقررة لهذه المرحلة.

6- اكت�ص�ب ال�صلوك الموؤدي اإلى تعزيز بع�س ال�صم�ت ال�صخ�صية اأثن�ء مم�ر�صة الن�ص�ط البدني.
7- اكت�ص�ب ال�صلوك الموؤدي تنمية بع�س ال�صم�ت االجتم�عية اأثن�ء مم�ر�صة الن�ص�ط البدني.

8- تقدير الري��صيين ال�صعوديين الب�رزين في الري��ص�ت المقررة لهذه المرحلة.

تتحقق اإلأهداف العامة لهذه املرحلة الدرا�شية من خالل حتقق موؤ�شرات املجاإلت التالية:
اأوإًل: املهارات اإلأ�شا�شية والريا�شية:

تطبيق المه�رات الحركية لالألع�ب الري��صية الجم�عية )كرة القدم/ الكرة الط�ئرة/ كرة ال�صلة/ كرة اليد(.  ✓
تطبيق المه�رات الحركية لالألع�ب الري��صية الفردية )األع�ب الم�صرب / األع�ب القوى/ الجمب�ز الفني(.  ✓

ثانيًا: ال�شحة واللياقة البدنية:
تح�صن م�صتوى ال�صحة والوق�ية من االأمرا�س.  ✓

تطور نمط الحي�ة ال�صحي.  ✓
الوق�ية من االإ�ص�ب�ت الن�تجة عن المم�ر�صة الري��صية.  ✓

تن�ول الغذاء ال�صحي ال�صليم.  ✓
تح�صن م�صتوى ال�صحــة النف�صية واالجتم�عية.  ✓

تنمية اللي�قة البدنية المرتبطة ب�ل�صحة.  ✓
تنمية اللي�قة البدنية المرتبطة ب�الأداء  ✓

ثالثًا: املفاهيم الريا�شية وال�شخ�شية واإلجتماعية:
تطبيق االإ�صتراتيجي�ت والخطط في االألع�ب الري��صية اأثن�ء الم�ص�ركة في الن�ص�ط البدني.  ✓

الوعي ب�لم�صوؤولية ال�صخ�صية, والقيم واالتج�ه�ت اأثن�ء الم�ص�ركة في الن�ص�ط البدني.  ✓

اأهداف مادة الرتبية البدنية للمرحلة اإلبتدائية:



مقرر
ال�شف الخام�س اإلبتدائي



يتوقع من الطالب والطالبة بعد درا�شتهما املادة يف هذا ال�شف اأن تتحقق لديهما اإلأهداف التالية:
تنمية عن��صر اللي�قة البدنية المرتبطة ب�ل�صحة وقي��س كل منه�.   -١

٢- تنمية عن��صر اللي�قة البدنية المرتبطة ب�الأداء )القدرة الع�صلية/ ال�صرعة/ الر�ص�قة/ االتزان( وقي��س كل منه�.
٣- تطبيق المب�دئ االأ�ص��صية للمه�رات الري��صية في االألع�ب المقررة لهذا ال�صف.

٤- التعرف على بع�س المف�هيم الميك�نيكية وال�صحية والف�صيولوجية المن��صبة لهذا ال�صف.
5- التعرف على بع�س الجوانب الفنية والق�نونية الحديثة المرتبطة بمم�ر�صة االألع�ب الري��صية المقررة لهذا ال�صف.
اإلى �صبط النف�س والتحكم في االنفع�الت, وا�صتخدام االألف�ظ الح�صنة, وال�صج�عة  6-  تعزيز ال�صلوك الموؤدي 

اأثن�ء مم�ر�صة الن�ص�ط البدني.
7- تعزيز ال�صلوك الموؤدي لتنمية الم�ص�ركة مع االآخرين وتقدير الحم��س المقبول اأثن�ء مم�ر�صة الن�ص�ط البدني.

8- تقدير الري��صيين ال�صعوديين الب�رزين في الري��ص�ت المقررة لهذا ال�صف.

تتحقق اإلأهداف العامة لل�شف اخلام�س اإلبتدائي من خالل حتقق موؤ�شرات املجاإلت التالية:
اأوإًل: املهارات اإلأ�شا�شية والريا�شية:

تطبيق المه�رات الحركية لالألع�ب الري��صية الجم�عية )كرة القدم/ الكرة الط�ئرة/ كرة ال�صلة/ كرة اليد(.  ✓
تطبيق المه�رات الحركية لالألع�ب الري��صية الفردية )األع�ب الم�صرب / األع�ب القوى/ الجمب�ز الفني(.  ✓

ثانيًا: ال�شحة واللياقة البدنية:
تح�صن م�صتوى ال�صحة والوق�ية من االأمرا�س.  ✓

تطور نمط الحي�ة ال�صحي.  ✓
الوق�ية من االإ�ص�ب�ت الن�تجة عن المم�ر�صة الري��صية.  ✓

تن�ول الغذاء ال�صحي ال�صليم.  ✓
تح�صن م�صتوى ال�صحــة النف�صية واالجتم�عية.  ✓

تنمية اللي�قة البدنية المرتبطة ب�ل�صحة.  ✓
تنمية اللي�قة البدنية المرتبطة ب�الأداء  ✓

ثالثًا: املفاهيم الريا�شية وال�شخ�شية واإلجتماعية:
تطبيق االإ�صتراتيجي�ت والخطط في االألع�ب الري��صية اأثن�ء الم�ص�ركة في الن�ص�ط البدني.  ✓

الوعي ب�لم�صوؤولية ال�صخ�صية, والقيم واالتج�ه�ت اأثن�ء الم�ص�ركة في الن�ص�ط البدني.  ✓

اأهداف مادة الرتبية البدنية لل�شف اخلام�س اإلبتدائي:



 اأ/ المج�ل المه�ري )البدني, والري��ص�ت الجم�عية(

نواتج التعلمالمجال

نية
بد

ة ال
ي�ق

الل

املرتبطة ب�ل�صحة

- تنمية اللي�قة القلبية التنف�صية وقي��صه�.
- تنمية اللي�قة الع�صلية الهيكلية )القوة الع�صلية, التحمل, المرونة(

   وقي��صه�.
- تنمية التركيب الج�صمي وقي��صه.

املرتبطة ب�الأداء

- تنمية عن�صر القدرة الع�صلية وقي��صه�.
- تنمية عن�صر الر�ص�قة وقي��صه�.

- تنمية عن�صر ال�صرعة وقي��صه.
- تنمية عن�صر االتزان وقي��صه.

عية
جلم�

ت ا
�ص�

ري�
ال

كرة القدم

- تمرير الكرة بوجه القدم الخ�رجي. 
- الجري ب�لكرة بوجه القدم الخ�رجي.

- كتم الكرة بب�طن القدم.
- ت�صويب الكرة بوجه القدم االأم�مي.

الكرة الط�ئرة
- تمرير الكرة ب�الأ�ص�بع لالأم�م.

- االر�ص�ل المواجه من اأ�صفل.

كرة ال�صلة

- التمريرة المرتدة ب�ليدين.
- المح�ورة مع تغيير ال�صرعة - االتج�ه.

- الت�صويب من القفز
- التوقف في عدة وفي عدتين.

- تنطيط الكرة الع�لي والمنخف�س.

كرة اليد
- تمرير الكرة بيد واحدة من م�صتوى الراأ�س.

- تنطيط الكرة الع�لي والمنخف�س.
- الت�صويب من م�صتوى الكتف مع االرتك�ز.

جداول املدى والتتابع لنواجت التعلم ملادة الرتبية البدنية لل�شف اخلام�س اإلبتدائي:



ب/ المج�ل المه�ري )األع�ب الم�صرب ــــــ األع�ب القوى ــــــ الجمب�ز الفني( 

نواتج التعلمالمجال

رب
�ص

ب امل
لع�

اأ

التن�س

- االإر�ص�ل الم�صتقيم.
- ال�صربة الخلفية.

- ال�صربة ال�ص�حقة.
- ال�صربة الط�ئرة الع�لية.

كرة الط�ولة

- ال�صربة الرافعة الخلفية.
- ال�صربة الرافعة االأم�مية.

- ال�صربة ن�صف الط�ئرة.
- ال�صربة ال�ص�حقة االأم�مية.

الري�صة الط�ئرة

-  االإر�ص�ل المرتفع.
- �صربة الرد االأم�مية.

-  ال�صربة المدفوعة االأم�مية.
-  ال�صربة المقو�صة االأم�مية. 

- ال�صربة االأم�مية من فوق الراأ�س.

دية
فر

ب ال
لع�

االأ

األع�ب القوى

- البدء المنخف�س.
- اآلية العدو.

- الوثب الع�لي ب�لطريقة ال�صرجية.

اجلمب�ز الفني

- الدحرجة االأم�مية المنحنية.
الدحرجة  ثم  الوثب  من  الطولي.  المحور  حول  لفة  ن�صف   -

الخلفية المنحنية.
- االقتراب واالرتق�ء من على �صلم االرتق�ء.

- القفز منحني�ً على ط�ولة القفز عر�ص�.



ج/ المج�ل المعرفي )ال�صحي ــــــ البدني(

نواتج التعلمالمجال

فية
عر

م امل
هي

ملف�
ا

ال�صحية

اأثن�ء  الخطرة  والم�ص�ركة  االآمنة  الم�ص�ركة  بين  الفرق  معرفة   -
مم�ر�صة الن�ص�ط البدني.

في  البدني  الن�ص�ط  لمم�ر�صة  المالئمة  المالب�س  معرفة  تعزيز   -
االأجواء المختلفة.         

البدني  المجهود  اأثن�ء  التنف�س  معدل  في  التغير  اإدراك  تعزيز   -
والتف�صير المب�صط له.      

- معرفة اإر�ص�دات تن�ول الغذاء ال�صحي.
-  معرفة عالقة الري��صة ب�لغذاء ال�صحي.

املرتبطة ب�ل�صحة

- معرفة اأهمية الم�صي ال�صحيح ل�صالمة القوام.
- معرفة الطريقة ال�صحيحة لل�صعود واأثره� على �صالمة القوام.                                                      

- معرفة الطريقة ال�صحيحة للت�صلق واأثره� على �صالمة القوام.

املرتبطة ب�الأداء

قي��صه�  وكيفية  الري��صي  لالأداء  الع�صلية  القدرة  اأهمية  معرفة   -
وتنميته�.

- معرفة اأهمية ال�صرعة لالأداء الري��صي وكيفية قي��صه� وتنميته�.
- معرفة اأهمية الر�ص�قة لالأداء الري��صي وكيفية قي��صه� وتنميته�.

- معرفة اأهمية االتزان لالأداء الري��صي وكيفية قي��صه� وتنميته�                                                



د/ المج�ل المعرفي )الفني ـــــــ الق�نوني( واالنفع�لي

نواتج التعلمالمجال

فية
عر

م امل
هي

ملف�
ا

- معرفة بع�س المف�هيم الميك�نيكية الخ��صة بوحدة الجمب�ز.الفنية

قوانني االألع�ب الري��صية

- معرفة مواد ق�نون كرة القدم الت�لية: طريقة ت�صجيل الهدف: الم�دة
  ) ١٠(, خط�أن من اأخط�ء و�صوء ال�صلوك:  الم�دة ) ١٢(.

- معرفة مواد ق�نون الكرة الط�ئرة الت�لية: الفريق: الم�دة ) ٤(, �صكل
   اللعب: الم�دة ) 6(.

- معرفة مواد ق�نون كرة ال�صلة الت�لية: الالعبون: الم�دة )5(, وقت
   اللعب: الم�دة )8(, بداية ونه�ية الربع: الم�دة )9(.

- معرفة مواد ق�نون كرة اليد الت�لية: منطقة المرمى: الم�دة )6(, لعب 
  الكرة: الم�دة ) 7(, ت�صجيل الهدف: )9(.

- معرفة مواد ق�نون التن�س الت�لية: الكره: ق�عدة 
  )٣(, الم�صرب: ق�عدة )٤(.

- معرفة مواد ق�نون كرة الط�ولة الت�لية: الم�صرب: ٢/ ٤,
  تعريف�ت: ٢/ 5

- معرفة مواد ق�نون الري�صة الط�ئرة الت�لية: القرعة: الم�دة )6(,
   ت�صجيل النق�ط: الم�دة )7(, االر�ص�ل: الم�دة )9(.

الق�نونية  االأخط�ء  المنخف�س:,  للبدء  الق�نونية  االأخط�ء  معرفة   -
للوثب الع�لي: ق�عدة )١85(.

 - معرفة الموا�صف�ت الق�نونية الأو�ص�ع الج�صم اأثن�ء اأداء مه�رات
  الجمب�ز الفني.

لية
فع�

الن
م ا

هي
ملف�

ال�صم�ت ال�صخ�صيةا

- تعزيز ا�صتخدام االألف�ظ الح�صنة اأثن�ء مم�ر�صة الن�ص�ط البدني.
- تعزيز �صبط النف�س والتحكم في االنفع�الت.   

- تنمية �صمة ال�صج�عة.    

القيم االجتم�عية
- تعزيز تنمية الم�ص�ركة مع االآخرين.

- تعزيز تقدير قيمة الحم��س المقبول.



عدد احل�ص�س لكل ف�صل درا�صي
الف�صل الث�لثالف�صل الث�ينالف�صل االأول

٢٢٢

الوحدات التعليمية وعدد االأ�ص�بيع ونواتج التعلم والح�ص�س المخ�ص�صة
لم�دة التربية البدنية خالل الع�م الدرا�صي لل�صف الخ�م�س االبتدائي

عدد االأ�ص�بيعنواجت التعلمعنوان الوحدةالوحدة التعليمية
عدد  الف�صول الدرا�صية

احل�ص�س الث�لثالث�يناالأول

االأولى
ال�صحة واللي�قة 

البدنية
١١٢√√√

 ٤
ح�ص�س 
درا�صية 

لكل ف�صل 
درا�صي

٤√٤٢كرة القدمالث�نية

٤√٢٢كرة الط�ئرةالث�لثة

٤√5٢كرة ال�صلةالرابعة

٤√٣٢كرة اليدالخ�م�صة

٤√٤٢التن�سال�ص�د�صة

اخلطة الدرا�شية ملادة الرتبية البدنية:



عدد االأ�ص�بيعنواجت التعلمعنوان الوحدةالوحدة التعليمية
عدد  الف�صول الدرا�صية

احل�ص�س الث�لثالث�يناالأول

٤√٤٢كرة الط�ولةال�ص�بعة

٤√5٢الري�صة الط�ئرةالث�منة

٤√٣٢األع�ب قوىالت��صعة

٤√٤٢الجمب�ز الفنيالع��صرة



الوحـدة اإلأوىل
ال�شحة واللياقة البدنية

عددعدد
٤احل�ص�ساحل�ص�س
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نواجت التعلم:نواجت التعلم:

يتوقع من الط�لب/ـة بعد درا�صة هذه الوحدة اأن:
يم�ر�ص� اأن�صطة بدنية توؤدي اإلى تنمية عن��صر اللي�قة البدنية المرتبطة ب�ل�صحة )اللي�قة . ١

القلبية التنف�صية/ اللي�قة الع�صلية الهيكلية/ التركيب الج�صمي( وطرق قي��صه�.
يم�ر�ص� اأن�صطة بدنية توؤدي اإلى تنمية عن��صر اللي�قة البدنية المرتبطة ب�الأداء )القدرة . ٢

الع�صلية/ ال�صرعة/ الر�ص�قة/ االتزان(, وطرق قي��صه�.
يعرف� اأهمية الم�صي ال�صحيح ل�صالمة القوام.. ٣
يعرف� الطريقة ال�صحيحةد لل�صعود واأثره� على �صالمة القوام.. ٤
يعرف� الطريقة ال�صحيحة للت�صلق واأثره� على �صالمة القوام.. 5
يتعزز لديهم� اإدراك التغير في معدل التنف�س اأثن�ء المجهود البدني والتف�صير المب�صط له.. 6
يعرف� بط�قة المعلوم�ت الغذائية والوق�ية من االأمرا�س المتعلقة ب�لغذاء.. 7
يعرف� عالقة الري��صة ب�لغذاء ال�صحي.. 8
يعرف� االإر�ص�دات الخ��صة بتن�ول الغذاء ال�صحي.. 9
 يفرق� بين الم�ص�ركة البدنية ال�صليمة والم�ص�ركة البدنية الخطرة اأثن�ء مم�ر�صة الن�ص�ط . ١٠

البدني.
 تتعزز لديهم� معرفة المالب�س المالئمة لمم�ر�صة الن�ص�ط البدني في االأجواء المختلفة.. ١١
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1.  عنا�شر اللياقة البدنية املرتبطة بال�شحة:
اأ/ اللياقة القلبية التنف�شية:

ونقله  التنف�صي,  الجه�ز  بوا�صطة  الخ�رجي  الهواء  من  االأك�صجين  اأخذ  على  والتنف�صي  الدوري  الجه�زين  قدرة   هي 
بوا�صطة الجه�ز الدوري )القلب واالأوعية الدموية( الأجزاء الج�صم المختلفة, ثم قي�م خالي� الج�صم )خ��صة الع�صالت( 

ب��صتخال�صه لتوفير الط�قة الالزمة للعمل الع�صلي.
قيا�شها:

 تق��س عن طريق اختب�ر الجري اأو الم�صي لم�ص�فة )١٢٠٠ متر(, وح�ص�ب زمن قطع الم�ص�فة ب�لدق�ئق والثواني.   

ب/  اللياقة الع�شلية الهيكلية:
تتكون اللي�قة الع�صلية الهيكلية من عن��صر: القوة الع�صلية, والتحمل الع�صلي, والمرونة, وتق��س كل منه� وفق االآتي: 

•القوة الع�شلية: 
هي قدرة الع�صالت على مواجهة مق�وم�ت خ�رجية تتميز ب�رتف�ع �صدته�. وتكون من خالل عملية االنقب��س الع�صلي 

االرادي, عن طريق عمله� مرة واحدة كحد اأق�صى. 
قيا�شها:

 تق��س عن طريق قوة ع�صالت الذراعين والحزام ال�صدري ب�ختب�ر ثني الذراعين من و�صع االنبط�ح الم�ئل, اأو ب�ختب�ر 
ال�صد الأعلى العقلة, اأو قي��س القوة الع�صلية لليد ب��صتخدام جه�ز قي��س قوة القب�صة. 

• التحمل:
هو قدره الع�صالت على اأداء جهد متع�قب وهي القدرة على المث�برة في االأن�صطة اليومية او مق�ومه التعب كم� يعني 

تكرار االأداء الأكبر عدد ممكن من المرات بحيث يقع العبء على الجه�ز الع�صلي.
قيا�شه:

 تق��س ب��صتخدام اختب�ر الجلو�س من الرقود مع ثني الركبتين وح�ص�ب عدد من المرات التي يمكن اأداوؤه� في دقيقة واحدة. 
•املرونة:

تعرف المرونة: ب�أنه� قدرة المف�صل على التحرك بحرية لمدى حركي ك�مل وتتف�وت درجة المرونة ب�صكل كبير على 
واالأربطة  االأوت�ر  تعتمد على قدرة  التي  الت�صريحية  الف�صيولوجية  االإمك�ني�ت  وترتكز على  واالأفراد,  المف�صل  نوع  ح�صب 
على اال�صتط�لة, حيث اإن العديد من مف��صل ج�صم االإن�ص�ن تمنح المرء القدرة على الحركة بمرونة بم� يتالءم مع التكوين 

الت�صريحي الخ��س به� من خالل االأربطة الرابطة بين المف��صل. 

موا�شفات نواجت التعلم:موا�شفات نواجت التعلم:
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قي��صه�:
 تق��س المرونة عن طريق قي��س مرونة الجذع ب��صتخدام اختب�ر مد الذراعين اأم�م�ً من و�صع الجلو�س طواًل ب��صتخدام 

�صندوق المرونة.
ج. الرتكيب اجل�شمي:

 هو ن�صبة ال�صحوم اإلى االأجزاء غير ال�صحمية في ج�صم االإن�ص�ن. وللحف�ظ على ج�صم �صحي ور�صيق يمكن العمل على 
محورين مهمين االول المح�فظة على الغذاء ال�صحي ال�صليم, والث�ني اأداء االأن�صطة الحركية الك�فية لتطوير لي�قة 

الج�صم.
قيا�شه:

 ي�صتخدم مقي��س �صمك طية الجلد في من�طق معينة من الج�صم لال�صتدالل على كمية ال�صحوم الموجودة تحت الجلد 
التي تعد موؤ�صراً لن�صبة ال�صحوم فيه, كم� ي�صتخدم موؤ�صر كتلة الج�صم كموؤ�صر لل�صمنة, بقي��س الطول والوزن, بق�صمة 
الوزن ب�لكيلو جرام على مربع الطول ب�لمتر, ويعد موؤ�صر كتلة الج�صم من��صب�ً للفرد الب�لغ ب�صكل ع�م اإذا تراوح من 
)١8.5  الى ٢٤.9 كجم/ م٢(, اأم� اإذا بلغ من )٢5 اإلى ٢9.9 كجم / م٢( في�صير ذلك اإلى زي�دة في الوزن, اأم� اإذا زاد عن )٣٠ 

كجم/م٢( دل ذلك على وجود بدانة, واإذا ك�ن اأعلى من )٤٠ كجم / م٢( فهذا يعني بدانة مفرطة.

2.عنا�شر اللياقة البدنية املرتبطة باإلأداء:
اأ / القدرة الع�شلية:

 هي القوة المميزة ب�ل�صرعة وتعرف ب�أنه� قدرة الج�صم على اإنت�ج قوة ع�صلية تتميز ب�ل�صرعة. مثلم� يتم اأثن�ء الوثب 
الع�لي اأو الوثب الطويل لحظة الوثب اأو اأثن�ء دفع الكرة الحديدية ورمي الرمح فهذه الري��ص�ت تتطلب قوة و�صرعة 

في االأداء في نف�س الوقت.
تنميتها: 

الع�لي  والوثب  والحركة  الثب�ت  من  الطويل  ك�لوثب  لالألع�ب  المختلفة  للمه�رات  االأداء  تح�كي  بتدريب�ت   تتم 
وغيره�.  

ب/ ال�شرعة:
الم�ص�ف�ت  و�صب�حة  ك�لعدو  الري��ص�ت  كثير من  في  وتت�صح  اأداء حركي معين,  عند  الع�صلية  االنقب��ص�ت  �صرعة  هي 

الق�صيرة, كذلك في الري��ص�ت الجم�عية ككرة القدم وال�صلة واليد وغيره�.
تنميتها:

 تتم بتدريب�ت ال�صرعة املختلفة مثل العدو مل�ص�فة ٣٠ – ٤٠ – 5٠ مرتاً.
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اأنواعها:

✓  �صرعة االنتق�ل )ال�صرعة الق�صوى(: يق�صد به� �صرعة التحرك من مك�ن اإلى اآخر في اأق�صر زمن ممكن.

✓  �صرعة الحركة )�صرعة االأداء(: وهي التي تتمثل في انقب��س ع�صلة اأو مجموعة ع�صلية الأداء حركة معينة في اأقل 
زمن ممكن.

مثير  اأو  موقف  ظهور  نتيجة  حركة  الأداء  التحرك  �صرعة  به�  ويق�صد  اال�صتج�بة(:  الفعل)�صرعة  رد  ✓  �صرعة 
معين. 
ج / الر�شاقة:

تعرف الر�ص�قة: ب�أنه� �صرعة تغيير اأو�ص�ع الج�صم اأو تغيير االتج�ه على االأر �س اأو في الهواء.
اأنواعها:

الر�ص�قة الع�مة: هي قدرة الفرد على اأداء واجب حركي في عدة اأن�صطة ري��صية مختلفة بت�صرف منطقي �صليم.  ✓

✓    الر�ص�قة الخ��صة: هي القدرة المتنوعة في متطلب�ت المه�رة للن�ص�ط الذي يم�ر�صه للفرد.
العوامل املوؤثرة عليها:

االأنم�ط والقي��ص�ت الج�صمية.   ✓

العمر والجن�س.  ✓

الوزن الزائد.   ✓

التعب واالإعي�ء.   ✓
تنميتها:

الجلو�س على اأربع دفع القدمين خلف�.  ✓

الجري المتعرج.   ✓

الجري مع تغيير االتج�ه.   ✓
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د/ اإلتزان:
هو القدرة على االحتف�ظ بو�صع الج�صم اأثن�ء الثب�ت اأو الحركة  

اأنواعه:
 الثابت: 

هو القدرة على االحتف�ظ بثب�ت الج�صم دون �صقوط اأو اهتزاز؛ وذلك عند اتخ�ذ اأو�ص�ع معينة كم� في و�صع الميزان. 
 المتحرك: القدرة على االحتف�ظ ب�لتوازن اأثن�ء اأداء حركي في معظم االألع�ب الري��صية والمن�زالت الفردية, كم� في 

الم�صي على ع�ر�صة مرتفعة.
3.اأهمية امل�شي ال�شحيح ل�شالمة القوام:

"الم�صي هو اأف�صل دواء لالإن�ص�ن".
 تعد ري��صة الم�صي و�صيلة لتح�صين اللي�قة البدنية والحف�ظ على ال�صحة والحد من التوتر. كم� اأنه ي�صهم في تح�صين 
اإلى  و�صواًل  القدمين  ع�صالت  من  ابتداًء  الج�صم  ع�صالت  جميع  تتحرك  الم�صي  اأثن�ء  الن�ص�ط,  وا�صتع�دة  ال�صحة 

ع�صالت الذراعين. كم� اأنه� تزيد تدفق الدم اإلى جميع اأع�ص�ء الج�صم.
فوائده: 

حرق ال�صعرات الحرارية الزائدة.  •
الحف�ظ على وزن �صحي وتح�صين اللي�قة البدنية.  •

الوق�ية من االأمرا�س المزمنة )مثل: اأمرا�س القلب, ارتف�ع �صغط الدم, داء ال�صكري النوع الث�ني(.  •
•  الم�ص�عدة على خف�س م�صتوى الكول�صترول منخف�س الكث�فة LDL في الج�صم.

تعزيز �صحة العظ�م ومنع االإ�ص�بة به�ص��صة العظ�م.  •
الحد من القلق اأو االكتئ�ب وتح�صين المزاج.  •

الحف�ظ على مرونة المف��صل وقوة الع�صالت.  •
تح�صين التوازن وتدفق الدم في الج�صم.  •

4.  الطريقة ال�شحيحة لل�شعود واأثرها على �شالمة القوام:
 يعتبر ال�صعود �صكال من اأ�صك�ل الم�صي من حيث تب�دل تحرك القدمين لالأم�م ب�لتوافق مع مرجحة الذراعين لالأم�م 
والخلف, ولكن مع تعديل االتج�ه فبداًل من اأن يكون لالأم�م على اأر�س م�صتوية يكون االتج�ه لالأم�م ولالأعلى على درج 

مثاًل, مع تقليل مدى مرجحة الذراعين لالأم�م والخلف.
 ويراعى في اأداء حركة ال�صعود كل م� يتم مراع�ته في اأداء حركة الم�صي فيم� عدا مرجحة الذراعين بحيث تكون في 
مدى قليل وبقدر محدود وبم� ي�ص�عد على حفظ التوازن. وت�صكل القدم االأم�مية نقطة ارتك�ز لرفع الج�صم الأعلى 

واالأم�م الكتم�ل حركة الرجل الخلفية.  
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 5. الطريقة ال�شحيحة للت�شلق واأثرها على �شالمة القوام:
 من الوقوف المواجه للحبل المعلق, قب�س الحبل ب�ليدين بحيث تكون اإحدى اليدين في م�صتوى اأعلى من االأخرى, 

ويكون الحبل بين الرجلين, وتبداأ الحركة: 
�صحب الج�صم لالأعلى مع ثني الذراعين الإعط�ء قوة م�ص�عدة لل�صحب.  •

•  عند و�صول ال�صدر لم�صتوى مواٍز لو�صع اليد االأعلى تنقل اليد ال�صفلى لالأعلى لتقب�س على الحبل في م�صتوى 
اأعلى من اليد الع�لية. 

يتم تب�دل الحركة لالأعلى بين اليدين مع �صحب الج�صم الأعلى.   •
•    المح�فظة على ا�صتق�مة الج�صم وبق�ء الحبل بين الرجلين ب�صكل ي�صبه القب�س على الحبل ب�لرجلين.

وارتف�عه  الج�صم  �صحب  لموا�صلة  اإليه�  اليد  نقل  يتم  التي  والنقطة  الع�لية  اليد  نحو  ب��صتمرار  لالأعلى  •  النظر 
لالأعلى.

 
6.  اإدراك التغري يف معدل التنف�س اأثناء املجهود البدين والتف�شري املب�شط له:

 يتكون التنف�س من �صهيق وزفير. ويالحظ اأنه كلم� زاد الجهد البدني الذي يقوم به الج�صم زادت �صرعة التنف�س ل�صم�ن 
اال�صتمرار في اأداء الجهد البدني. وهي ا�صتج�بة طبيعية من اأجهزة الج�صم لمق�بلة احتي�ج�ته من االك�صجين الذي 

يعتبر عن�صراً اأ�ص��صي� للقي�م ب�لجهد البدني, واال�صتمرار فيه.
وتظهر زي�دة �صرعة التنف�س في �صكل زي�دة معدل �صرعة ال�صهيق والزفير. وذلك لزي�دة احتي�ج الج�صم لكمي�ت اأكبر من 
الهواء نظراً الأن هذا الهواء ي�ص�عد الج�صم على اأداء المجهود البدني, واال�صتمرار فيه. وتزداد ال�صرعة تبع�ً لذلك لمق�بلة 

تلك الح�جة الزائدة. 

7. بطاقة املعلومات الغذائية والوقاية من اإلأمرا�س املتعلقة بالغذاء: 
البط�قة الغذائية هي المعلوم�ت الغذائية التي ُتكتب على اأغلفة االأطعمة. ع�دة, تو�صح هذه 

البط�قة م� يلي:
مقدار ال�صعرات الحرارية.  •

كمية الدهون ب�أنواعه� )الم�صبعة وغير الم�صبعة(, مهدرجه اأو متحولة.  •
كمية الكربوهيدرات.  •

كمية االألي�ف الغذائية وال�صكر.  •
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كمية البروتين.    •
•  كمية الفيت�مين�ت والمع�دن خ��صة ال�صوديوم, والك�ل�صيوم, فيت�مين �صي, فيت�مين )اأ( و )د(, �صواء ك�نت متواجدة 
في المنتج اأ�صال اأو تمت اإ�ص�فته� اأثن�ء الت�صنيع. اإ�ص�فة اإلى تو�صيح وجود المواد الح�فظة والملون�ت في المنتج 

اأو خلوه منه�. 

 8. عالقة الريا�شة بالغذاء ال�شحي:
الح�الت  من  العديد  على  وال�صيطرة  الوق�ية  على  الري��صّية  التم�رين  ومم�ر�صة  ال�صحّي  الغذاء  تن�ول  •  ُي�ص�عد 

ال�صحّية واالأمرا�س المزمنة, والتي ُي�صّنف الكثير منه� �صمن االأ�صب�ب الرئي�صة التي توؤدي اإلى تدهور ال�صحة. 
ُي�ص�عد اتب�ع نظ�م غذائي �صحّي ومم�ر�صة التم�رين الري��صية على العالج والوق�ية من االأمرا�س.  •

•  تن�ول وجبة االإفط�ر يقلل من خطر االإ�ص�بة ب�الأمرا�س؛ الأنه� ت�ص�عد على تعوي�س ال�صكر ب�لدم, ال�صروري لتقوية 
الع�صالت والدم�غ. 

ال�صعور  على  ي�ص�عد  والبقولي�ت,  والخ�صروات,  والفواكه,  الك�ملة,  الحبوب  في  الموجودة  الكربوهيدرات  •  تن�ول 
ب�ل�صبع, ب�الإ�ص�فة اإلى احتوائه� على الفيت�مين�ت والمع�دن ال�صرورية للحف�ظ على عمل الج�صم. 

النوع  وال�صكري من  القلبية,  ب�لنوب�ت  االإ�ص�بة  التقليل من خطر  على  ب�نتظ�م  البدني  الن�ص�ط  مم�ر�صة  •  ي�ص�عد 
٢, وبع�س اأنواع ال�صرط�ن, وارتف�ع �صغط الدم, وه�ص��صة العظ�م من خالل تقوية العظ�م والع�صالت والمف��صل, 

ب�الإ�ص�فة اإلى ت�أثيره على زي�دة الط�قة وتح�صين المزاج, وال�صعور ب�ال�صترخ�ء. 
 

 9 . اإلإر�شادات اخلا�شة بتناول الغذاء ال�شحي:
تن�ول وجبة االإفط�ر ب��صتمرار.  •

�صرب الم�ء بكمي�ت ك�فية لح�جة الج�صم.  •
االبتع�د عن تن�ول الم�صروب�ت الغ�زية وم�صروب�ت الط�قة.  •

اإر�ص�دات الغذاء ال�صحي الخ��صة بطالب المدار�س.  •
الحر�س على تن�ول الوجب�ت الثالث: فطور, غذاء, ع�ص�ء.  •
تن�ول ٣ ح�ص�س على االأقل من الحليب اأو اأحد منتج�ته.   •

•  تن�ول مرة واحدة في اليوم من اللحم اأو ال�صمك اأو الدج�ج اأو ا�صتبداله بطبق من العد�س اأو الفول اأو اأي طبق من 
البقولي�ت.

التقليل من تن�ول الدهون مثاًل: اإزالة الجلد من الدج�ج.   •
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•  ا�صتعم�ل كمي�ت ب�صيطة من زيت الطبخ, وتن�ول االأطعمة الم�صلوقة والم�صوية بدل المقلية. 
التقليل من تن�ول الوجب�ت ال�صريعة قدر االإمك�ن.  •

تن�ول في كل وجبة م�صدًرا من الن�صوي�ت, ك�لخبز اأو المكرونة اأو البط�ط� اأو االأرز اأو الذرة.  •
تن�ول طبق�ً من ال�صلطة اأو الخ�ص�ر و ٣ ح�ص�س اأو اأكثر من الفواكه الط�زجة يومًي�.  •

•  االإكث�ر من االأغذية الغنية ب�الألي�ف الغذائية, وهذه نجده� في مجموعة الحبوب ومنتج�ته وكذلك في مجموعة 
الخ�صروات والفواكه. 

10. امل�شاركة البدنية ال�شليمة وامل�شاركة البدنية اخلطرة اأثناء ممار�شة الن�شاط البدين:
 من المهم عند م�ص�ركة الزمالء مم�ر�صة الن�ص�ط البدني اأن تتم ب�صكل �صليم ل�صالمة جميع الم�ص�ركين. وينبغي تجنب 
للم�ص�ركة  القواعد  بع�س  وهن�ك  االإ�ص�بة.  اأو  االأذى  اأو  ال�صرر  اإلى  توؤدي  اأن  يمكن  التي  الخطرة  البدنية  الم�ص�ركة 

البدنية ال�صليمة, ولتجنب الم�ص�ركة البدنية الخطرة:
ابداأ ب�إحم�ء من��صب لتهيئة الج�صم للم�ص�ركة البدنية.  •

خلو ال�ص�حة المخ�ص�صة لمم�ر�صة الن�ص�ط البدني من العوائق.  •
اأن يكون مك�ن مم�ر�صة الن�ص�ط البدني م�صتو وخ�ل من اأي حفر.  •

تجنب االحتك�ك ب�لزمالء اأثن�ء مم�ر�صة الن�ص�ط البدني.  •
تجنب الوقوف في طريق الزمالء اأثن�ء الجري والتقدم لالأم�م.  •

اجعل نظرك ب�تج�ه حركة الج�صم.  •
اجعل مم�ر�صتك البدنية في حدود �ص�حة اللعب وال تتج�وزه� ب�لخروج منه�.  •

11. معرفة املالب�س املالئمة ملمار�شة الن�شاط البدين يف اإلأجواء املختلفة:
المختلفة وح�لة الطق�س, فخالل الطق�س  المالئمة لالأجواء  المالب�س  ارتداء  البدني  الن�ص�ط   يراعى عند مم�ر�صة 
الح�ر يتم اختي�ر المالب�س الخفيفة الف�صف��صة التي ت�صمح للهواء اأن يتخلل طي�ت المالب�س و�صطح الجلد في�ص�عد 
على تبخر العرق وتبريد الجلد, وخالل الطق�س الب�رد يتم اختي�ر مالب�س ثقيلة تجنب� لل�صعور ب�لبرد وللمح�فظة على 

حرارة الج�صم. ويف�صل ارتداء المالب�س القطنية اللينة التي تمت�س العرق, وتكون ن�عمة الملم�س على الج�صم.  
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الو�شائل التعليمية:الو�شائل التعليمية:

الن�شاطات: الن�شاطات: 

اأ�شاليب التعليم:اأ�شاليب التعليم:

جه�ز تخزين بي�ن�ت اأو اأقرا�س مدجمة حتتوي على مق�طع فيديو الأداء امله�رات املتعلمة الواردة يف هذه الوحدة.

تو�صيح الفرق بين الم�ص�ركة االآمنة والخطرة اأثن�ء مم�ر�صة الن�ص�ط البدني مع توزيع ن�صرة موجزة عن ذلك.. ١
على . ٢ االإيج�بي  واأثره�  ذلك,  مراع�ة  واأهمية  البدني,  الن�ص�ط  لمم�ر�صة  المالئمة  المالب�س  موا�صف�ت   تو�صيح 

المم�ر�س.
تنظيم من�ف�ص�ت م�صغرة في الم�صي الري��صي من: )٣- 5ق(.. ٣
الجري )الهرولة( ب�صدة خفيفة )٤ ق(.. ٤
تنفيذ مجموعة من تمرين�ت االإط�لة والمرونة المن��صبة لكل در�س. . 5
تنظيم لعبة اأو م�ص�بقة تهدف اإلى تطبيق و�صع ال�صعود ال�صحيح.. 6
تنظيم لعبة اأو م�ص�بقة تهدف اإلى الت�صلق بطريقة �صحيحة.. 7
 �صرح مب�صط لم�هية التغير في معدل التنف�س اأثن�ء مم�ر�صة الن�ص�ط البدني مع توزيع ن�صرة �صحية موجزة عن . 8

ذلك.
ي�صرح بطريقة مب�صطة عالقة الري��صة ب�لغذاء ال�صحي.. 9

ي�صرح بطريقة مب�صطة االإر�ص�دات الخ��صة بتن�ول الغذاء ال�صحي.. ١٠
اأو جم�عي )٣-٤( من الثب�ت والحركة بغر�س . ١١ اإلى تح�صين التوقيت االإيق�عي ب�صكل ثن�ئي  األع�ب تهدف   مم�ر�صة 

تنمية عن��صر اللي�قة البدنية المرتبطة ب�ل�صحة والمرتبطة ب�الأداء.

ميكن للمعلم واملعلمة تطبيق اأ�ص�ليب التعليم املب��صرة وغري املب��صرة التي تتطلب تفكرًيا 
عميًق� من الط�لب والط�لبة, وت�ص�عد يف ترجمة امله�م املطلوب اأداوؤه� منهم� لت�صبح جزًءا 

من �صلوكهم�. 
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المرتبطة . ١٢ البدنية  اللي�قة  عن��صر  لتنمية  واله�دفة  الم�صوقة  والمط�ردة  التت�بع�ت  م�ص�بق�ت  من  مجموعة   اختي�ر 
ب�ل�صحة والمرتبطة ب�الأداء.

اللي�قة . ١٣ التنف�صية/  القلبية  البدنية المرتبطة ب�ل�صحة )اللي�قة  اللي�قة   تطبيق ن�ص�ط�ت لتعلم طرائق قي��س عن��صر 
الع�صلية الهيكلية/ التركيب الج�صمي( وب�الأداء )القدرة الع�صلية /ال�صرعة/ الر�ص�قة/ االتزان(.

تنفيذ مجموعة من تمرين�ت التهدئة في نه�ية كل در�س. . ١٤
اإعط�ء تغذية راجعة الأهم النق�ط الفنية للمه�رات والت�أكيد على االأخط�ء ال�ص�ئعة – المالحظة - عند تنفيذه�.   . ١5
 يف�صل ت�صميم مواقف لتحقيق االأهداف االنفع�لية والمعرفية لتلك الغ�ية وتحقيقه� ب�صكل غير مب��صر عبر موؤ�صرات . ١6

اأداء ومواقف مق�صودة وا�صتثم�ر المواقف ال�صتث�رة دافعية الط�لب والط�لبة, و�صد االنتب�ه؛ لبث التوجيه�ت المتعلقة 
ب�لجوانب االنفع�لية والمعرفية.

اأ�شاليب التقومي:اأ�شاليب التقومي:

تقويم نواتج التعلم في الوحدة ب��صتخدام:

✓ نم�ذج المالحظة والر�صد لتنفيذ االأداء المه�ري.

✓ قي��س م�صتوى عن��صر اللي�قة البدنية المرتبطة ب�ل�صحة: اللي�قة القلبية التنف�صية/ اللي�قة الع�صلية الهيكلية وهي: 

القوة الع�صلية, قوة ع�صالت البطن, المرونة/ التركيب الج�صمي.

✓ قي��س م�صتوى عن��صر اللي�قة البدنية المرتبطة ب�الأداء: القدرة الع�صلية /ال�صرعة/ الر�ص�قة/ االتزان. 

ف االأداء ال�صحيح وت�صل�صل مراحله. . ✓ تقييم المج�ل المعرفي من خالل عر�س النم�ذج الم�صورة لتعرُّ

✓ مت�بعة ال�صلوك االنفع�لي اأثن�ء تنفيذ الخبرة وبعده..
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الروابط التعليمية:
عن��صر اللي�قة البدنية املرتبطة ب�ل�صحة

https://youtu.be/_eZE6cpaevE

https://youtu.be/6fgNlBds3So

عن��صر اللي�قة البدنية املرتبطة ب�الأداء
https://www.youtube.com/watch?v=_Ktc8HbPpSU  

امل�صي ال�صحيح
https://youtu.be/AJ44WOM8bK0  

�صعود الدرج ال�صحيح 
https://youtu.be/3G8oaFsFIfU

الت�صلق ال�صحيح
https://youtu.be/8euRsnemNRI

التغري يف معدل التنف�س اأثن�ء املجهود البدين
https://youtu.be/3BFPPkR2j7c

بط�قة املعلوم�ت الغذائية
https://youtu.be/e7zG1ZmpSA8

عالقة الري��صة ب�لغذاء ال�صحي
https://youtu.be/PtIEI3aFHac

االإر�ص�دات اخل��صة بتن�ول الغذاء ال�صحي. 
املالب�س املالئمة ملم�ر�صة الن�ص�ط يف االأجواء املختلفة

https://www.youtube.com/watch?v=rC0UDCs7EXo

االأطعمة التي يجب عدم تن�وله� اأو التقليل منه�
https://www.youtube.com/watch?v=phjN-mX0ums

الروابط التعليمية:الروابط التعليمية:

اأخي املعلم، اأختي املعلمة:
ميكن تنفيذ مكونات هذه الوحدة اإما بطريقة جمزاأة اأو متكاملة، ويحدد ذلك الظروف البيئية واملكانية.
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در�س تطبيقي
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اأن�شطة المعلم والمعلمة:
• �صرح موا�صف�ت نواتج التعلم المطلوب تطبيقه�. 

• عر�س نموذج لنواتج التعلم بو�ص�ئل العر�س المن��صبة.
• منح الطالب فر�صة من��صبة لتجريب اأداء نواتج التعلم.

• ابتك�ر مواقف ال�صتث�رة دافعية الطالب وجذب انتب�ههم.
• تر�صيد اإجراءات تحقيق االأهداف المعرفية واالنفع�لية.

نواجت التعلم:

نتيجة لتعلم هذه اخلربة التعليمية ي�صتطيع الط�لب والط�لبة اأن:

مي�ر�ص� تدريب� بدني� ُينمي اللي�قة القلبية التنف�صية.                      مهاري  . ١
يعرف� اأهمية امل�صي ال�صحيح ل�صالمة القوام.                                               معريف  مهاري. ٢
يتعزز لديهم� تنمية �صفة احلم��س املقبول.                                                                             انفعايل . ٣

امل�صي متدرج ال�صرعة لتنمية 
اللي�قة القلبية التنف�صية اخلربة التعليمية ال�صحة واللي�قة البدنية الوحدة التعليمية

ح�صة واحدة عدد احل�ش�س اخل�م�س االبتدائي ال�شف الدرا�شي

املم�ر�صة اأ�شلوب التدري�س املتبع االكت�ص�ف املوجه ا�شرتاتيجية التعليم

اأقم�ع – �ص�فرة – �ص�عة اإيق�ف. اإلأدوات امل�شتخدمة

اإلإجراءات التدري�شية:
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اأن�شطة التعلم:
• الم�صي في مجموعتين داخل دائرتين واحدة كبيرة خ�رجية واأخرى �صغيرة داخلية.

• الم�صي في اتج�هين متع�ك�صين.
•  التدرج في الم�صي من الم�صي البطيء اإلى المتو�صط الى ال�صريع المنتظم مع ت�صحيح االأخط�ء.

اإلى ن�ص�ط ُينمي عن�صر اللي�قة القلبية  اإلى الم�صي ع�لي ال�صرعة مع فترات تهدئة ب�صيطة للو�صول  •  الو�صول 
التنف�صية.

اأن�شطة الطالب والطالبة:
اإحم�ء - لعبة �صغيرة:

•  يقوم الطالب ب�لم�صي اأو الجري اأو الحجل حول ملعب �صغير مع و�صع الكرات اأو بع�س االأدوات التي تقل عن 
الكرات  اإحدى  ب�لجري للح�صول على  ي�صرع كل ط�لب  ال�ص�فرة  �صم�ع  اأم�كن متفرقة وعند  الطالب في  عدد 

والذي يح�صل على كرة تح�صب له نقطة.
•  تق�صيم الطالب اإلى مجموعتين: مجموعة تم�صي في دائرة كبيرة ومجموعة تم�صي في دائرة �صغيرة داخله�.

• التدرج من الم�صي البطيء اإلى المتو�صط ثم ال�صريع ب�صكل منتظم وب�تج�ه متع�ك�س.

مالحظة اإلأداء:
•  اأن يم�صي الط�لب والقوام معتدل والراأ�س مرفوع واالأكت�ف للخلف قليال مع ت�صطيح البطن )اأي �صحبه للداخل(.

اأن�شطة تح�شين اإلأداء وتعزيزه:
•   اإن�ص�ء دائرة ث�لثة للطالب الذين ال يوؤدون الم�صي بطريقة �صحيحة اأو الذين يالحظ عليهم �صعف في اللي�قة 

البدنية مع التركيز عليهم ب�صكل اأكبر.
• اأداء مجموعة مث�لية للم�صي ال�صحيح المنتظم وال�صريع كنموذج.

الن�شاط الختامي:
• تمرين�ت اإط�لة ث�بتة / تهدئة وا�صترخ�ء.

• من�ق�صة الطالب عن مدى اال�صتف�دة مم� تم تقديمه في الدر�س.
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الن�شاط  املنزيل

 تكليف الطالب ببع�س المه�م المنزلية التي تعزز اأن�صطة هذه الخبرة التعليمية والمعلوم�ت المرتبطة به� مثل:
• الذه�ب للم�صجد الأداء ال�صالة م�صي� ب�صرعة متو�صطة وح�ص�ب الزمن الذي ي�صتغرقه للو�صول اإلى الم�صجد.

• العودة من الم�صجد بعد اأداء ال�صالة م�صي� ب�صرعة ع�لية وح�ص�ب الزمن الذي ي�صتغرقه للو�صول اإلى المنزل.
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تقويم نواتج التعلم:

اأ/ التقومي املهاري:

موؤ�صرات االأداء
م�صتوي�ت التقدير

١٢٣٤
التدرج املنتظم يف امل�صي من الع�دي اإىل ع�يل ال�صرعة

انتظ�م اخلطوات مع حتريك اليدين ب�جت�هني متع�ك�صني 

اال�صتمرار يف امل�صي ح�صب توجيه�ت املعلم/ ـه

املجموع

املتو�صط
يكون احلكم على االأداء وفق التقديرات الت�لية:

 ١ =   حقق الهدف   

 ٢ =   يتجه ب�إيج�بية نحو حتقيق الهدف 

  ٣ =   يحت�ج وقت�ً لتحقيق الهدف  

  مل يحقق الهدف    = ٤ 

  املتو�صط              = جمموع التقديرات / ٤ 
      

       ب/ التقومي املعريف:
عدد الرياضات التي تنمي اللياقة القلبية التنفسية.



ج/ التقومي اإلنفعايل:

موؤ�صرات االأداء
م�صتوي�ت التقدير

مل حتقق
يتحقق

اأن يتحقق لدى الط�لب/ ـه �صفة احلم��س املقبول                  



الوحـدة الثانية
كرة القدم

عددعدد
٤احل�ص�ساحل�ص�س
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يتوقع من الط�لب/ـة بعد درا�صة هذه الوحدة اأن:
يم�ر�ص� ن�ص�ط�ً بدني�ً ينمي عن�صر اللي�قة القلبية التنف�صية.. ١
يم�ر�ص� ن�ص�ط�ً بدني�ً ينمي عن�صر القدرة الع�صلية.. ٢
يمررا الكرة بوجه القدم الخ�رجي.. ٣
يجري� ب�لكرة بوجه القدم الخ�رجي. . ٤
يكتم� الكرة بب�طن القدم.. 5
ي�صوب� الكرة على المرمى بوجه القدم االأم�مي. . 6
يعرف� مواد ق�نون كرة القدم الت�لية:طريقة ت�صجيل الهدف: الم�دة ) ١٠(, خط�أن من . 7

اأخط�ء و�صوء ال�صلوك:  الم�دة ) ١٢(..
يتعزز لديهم� اال�صتعداد ل�صبط النف�س والتحكم في االنفع�الت اأثن�ء المن�ف�صة.. 8

موا�شفات نواجت التعلم:موا�شفات نواجت التعلم:

١. مم�ر�صة ن�ص�ٍط بدنٍي ُينمي عن�صر اللي�قة القلبية التنف�صية:
ذكرت تف��صيل موا�صف�ت هذا الن�تج في وحدة ال�صحة واللي�قة البدنية, ويتم في هذه الوحدة تقديم ن�ص�ط�ت ت�صهم في 

تطوير عن�صر اللي�قة القلبية التنف�صية, من خالل االأن�صطة التعليمية للنواتج التعلمية الم�صتهدف تحقيقه�.

٢. مم�ر�صة ن�ص�ٍط بدنٍي ُينمي عن�صر القدرة الع�صلية:
ذكرت تف��صيل موا�صف�ت هذا الن�تج في وحدة ال�صحة واللي�قة البدنية, ويتم في هذه الوحدة تقديم ن�ص�ط�ت ت�صهم في 

تطوير عن�صر القدرة الع�صلية, من خالل االأن�صطة التعليمية للنواتج التعلمية الم�صتهدف تحقيقه�.

٣. اأداء تمرير الكرة بوجه القدم الخ�رجي:
ت�صتخدم هذه الخبرة اأثن�ء الت�صويب على المرمى, والتمرير لم�ص�ف�ت طويلة, وتوؤدى وفق الموا�صف�ت الت�لية:

• االقتراب في االتج�ه الذي �صتوجه اإليه الكرة.

نواجت التعلم:نواجت التعلم:
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•  و�صع قدم االرتك�ز بج�نب الكرة بم�ص�فة ت�صمح للقدم االأخرى ب�أداء المه�رة بحرية.
• ثني رجل االرتك�ز قليال ليقع عليه� مركز ثقل الج�صم.

•  مرجحة الرجل الموؤدية للمه�رة للخلف ولالأم�م لركل الكرة, مع مالحظة اتج�ه الم�صط اإلى االأ�صفل وا�صتدارة مف�صل 
القدم للداخل وتثبيته بقوة اأثن�ء ركل الكرة.

•  ميل الجذع لالأم�م قلياًل اأثن�ء ركل الكرة مع رفع الذراعين ج�نب� لحفظ االتزان, ومت�بعة حركة الركل لالأم�م. 

٤. اأداء الجري ب�لكرة بوجه القدم الخ�رجي:
 ت�صتخدم هذه الخبرة في ح�لة الهجوم الفردي, وتوؤدى وفق الموا�صف�ت الت�لية:

• عدم ابتع�د الكرة عن القدم كثيرا, واإن اأمكن لم�س الكرة مع كل خطوة اأو خطوتين.
• يوزع الموؤدي للمه�رة نظره بين الكرة واالأم�م لروؤية الملعب.

• عند الجري ب�لكرة ي�صتح�صن ركل الكرة ب�لقدم الراكلة.

5.  اأداء كتم الكرة بب�طن القدم:
ب�ِطن القدم : هو وجه القدم االأ�صفل , وهو م� يط�أ االأر�َس منه�. توؤدى هذه المه�رة ب��صتخدام االأر�س مع القدم, وفق 

الموا�صف�ت الت�لية:
•   قدم االرتك�ز ب�تج�ه الكرة, مع ثنيه� قليال و�صحب مركز ثقل الج�صم عليه�.

•  تحريك القدم الموؤدية للمه�رة للخ�رج, مع ثني الركبة قليال.
•   رفع القدم الموؤدية للمه�رة لالأعلى لت�صنع فراغ� بينه� وبين االأر�س بحجم الكرة تقريب�, مع ثني الجذع لالأم�م قلياًل.

•   بمجرد لم�س القدم للكرة اأثن�ء ارتداده� من االأر�س ترفع القدم قلياًل لالأعلى المت�ص��س هذا االرتداد.

6. اأداء ت�صويب الكرة على المرمى بوجه القدم االأم�مي:
ت�صتخدم هذه المه�رة اأثن�ء الت�صويب على المرمى, والتمرير لم�ص�ف�ت طويلة, وتوؤدى وفق موا�صف�ت االأداء الت�لية:

•  االقتراب في االتج�ه الذي �صتوجه اإليه الكرة.
•   و�صع قدم االرتك�ز بج�نب الكرة, مع توجيه م�صطه� اإلى االتج�ه الذي �صتوجه اإليه الكرة, ثني رجل االرتك�ز قليال لنقل 

مركز ثقل الج�صم اإليه�.
•   مرجحة الرجل الموؤدية للمه�رة للخلف ولالأم�م لركل الكرة, مع مالحظة اتج�ه الم�صط مو�صع التق�ء الكرة ب�لقدم 

وتثبيت المف�صل بقوة اأثن�ء ركل الكرة.
•  ميل الجذع قلياًل لالأم�م اأثن�ء ركل الكرة مع رفع الذراعين ج�نب�ً قلياًل لحفظ االتزان, ومت�بعة حركة الركل لالأم�م.
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7. معرفة بع�س مواد ق�نون كرة القدم:
ي�صرح المعلم اأو المعلمة مود الق�نون الت�لية: طريقة ت�صجيل الهدف: الم�دة ) ١٠(, خط�أن من اأخط�ء و�صوء ال�صلوك:  

الم�دة ) ١٢(, مع االأخذ ب�العتب�ر الم�صتجدات على المواد المذكورة, ويتم توزيعه� على درو�س الوحدة �صمن نواتج التعلم 
في كل در�س.

8. �صبط النف�س والتحكم في االنفع�الت اأثن�ء المن�ف�صة:
يرتبط الن�ص�ط الري��صي ارتب�ط�ً وثيق�ً ب�النفع�الت المتعددة كم� يتميز بقوة ج�ذبيته االنفع�لية مم� ي�صكل االأ�ص��س 

للت�أثير اله�م على �صخ�صية الفرد. لذا يجب على الط�لب اأو الط�لبة العمل على �صبط النف�س والتحكم في االنفع�الت 
اأثن�ء مم�ر�صة الن�ص�ط بم� ال ينعك�س بنتيجة �صلبية على اأدائه للمه�رة اأو التع�مل مع الزميل اأو الزميلة, ويكون دور المعلم 

اأو المعلمة اأثن�ء مم�ر�صة الن�ص�ط مت�بعة �صلوكي�ت الطالب اأو الط�لب�ت وتع�ملهم مع زمالئهم والعمل على تعديل اأي 
�صلوك خ�طئ.
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الو�شائل التعليمية:الو�شائل التعليمية:

الن�شاطات: الن�شاطات: 

اأ�شاليب التعليم:اأ�شاليب التعليم:

جه�ز تخزين بي�ن�ت اأو اأقرا�س مدجمة حتتوي على مق�طع فيديو الأداء امله�رات املتعلمة الواردة يف هذه الوحدة.

تنظيم بع�س االألع�ب ال�صغيرة المن��صبة لالإحم�ء للبدء في الدر�س.. ١
تو�صيح �صوابط اللب��س ال�صرعي, وحث الطالب والط�لب�ت على االلتزام به�.. ٢
ا�صتخدام الحوافز المعنوية لت�صجيع الطالب والط�لب�ت على �صبط النف�س اأثن�ء المن�ف�صة.. ٣
ا�صتخدام و�ص�ئل تعليمية ت�ص�عد على �صهولة عملية التعلم بم� يتن��صب مع كل در�س.. ٤
تنفيذ مجموعة من تمرين�ت االإط�لة والمرونة المن��صبة لكل در�س.. 5
الطالب/. 6 اأحد  اأو  والمعلمة  المعلم  قبل  من  لالأداء  نموذج  عر�س  مع  مب�صطة  ب�صورة  الفني  االأداء  طريقة   �صرح 

الط�لب�ت المتميزين.
تنظيم مجموعة من االألع�ب التمهيدية التي ت�صهم في تعلم المه�رات المحددة في هذه الوحدة.. 7
تنظيم من�ف�ص�ت م�صغرة ت�ص�عد على �صرعة تطوير االأداء.. 8
 تو�صيح مواد الق�نون الت�لية: طريقة ت�صجيل الهدف: الم�دة ) ١٠(, خط�أن من اأخط�ء و�صوء ال�صلوك:  الم�دة ) ١٢( . 9

والتي ت�صهم بم�ص�ركة الطالب والط�لب�ت في تحكيم المن�ف�ص�ت الم�صغرة.
تنفيذ مجموعة من تمرين�ت التهدئة في نه�ية كل در�س.. ١٠
اإعط�ء تغذية راجعة على اأهم النق�ط الفنية للمه�رات والت�أكيد على االأخط�ء ال�ص�ئعة - المالحظة - عند تنفيذه�.. ١١
عبر . ١٢ مب��صر  غير  ب�صكل  وتحقيقه�  الغ�ية  لتلك  والمعرفية  االنفع�لية  االأهداف  لتحقيق  مواقف  ت�صميم   يف�صل 

موؤ�صرات اأداء ومواقف مق�صودة وا�صتثم�ر المواقف ال�صتث�رة دافعية الط�لب والط�لبة و�صد االنتب�ه لبث التوجيه�ت 
المتعلقة ب�لجوانب االنفع�لية والمعرفية.

تفكرًيا  تتطلب  التي  املب��صرة  املب��صرة وغري  التعليم  اأ�ص�ليب  واملعلمة تطبيق  للمعلم  ميكن 
اأداوؤه� منهم� لت�صبح جزًءا  عميًق� من الط�لب والط�لبة, وت�ص�عد يف ترجمة امله�م املطلوب 

من �صلوكهم�.  
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اأ�شاليب التقومي:اأ�شاليب التقومي:

تقويم نواتج التعلم في هذه الوحدة ب��صتخدام:

✓ نم�ذج المالحظة والر�صد لتنفيذ االأداء المه�ري.

✓ اختب�ر قي��س م�صتوى عن�صر اللي�قة القلبية التنف�صية

✓ اختب�ر قي��س م�صتوى عن�صر القدرة الع�صلية.

ف االأداء ال�صحيح وت�صل�صل مراحله. ✓ تقويم المج�ل المعرفي من خالل عر�س النم�ذج الم�صورة لتعرُّ

✓ مت�بعة ال�صلوك االنفع�لي اأثن�ء تنفيذ الخبرة وبعده�.

الروابط التعليمية:الروابط التعليمية:

https://youtu.be/JXGd9gScogE

https://youtu.be/85s7MzqrS38

https://youtu.be/3-HRtrgJs_M
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در�س تطبيقي
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مترير الكرة بوجه القدم 
اخل�رجي اخلربة التعليمية كرة القدم الوحدة التعليمية

١ عدد احل�ش�س اخل�م�س االبتدائي ال�شف الدرا�شي

املم�ر�صة اأ�شلوب التدري�س املتبع االكت�ص�ف املوجه ا�شرتاتيجية التعليم 
املطبقة

كرات قدم �صغرية / �ص�فرة . اإلأدوات امل�شتخدمة

ت�شميم لدر�س تطبيقي من درو�س الوحدة

نواجت التعلم:

نتيجة لتعلم هذه اخلربة التعليمية ي�صتطيع الط�لب والط�لبة اأن:

ميررا الكرة بوجه القدم اخل�رجي بطريقة �صحيحة.               مهاري . ١
يعرف�  امل�دة ) ١٠( من ق�نون كرة القدم اخل��صة بطريقة ت�صجيل الهدف.                    معريف مهادي. ٢
انفعايل. ٣ يتعزز لديهم� اال�صتعداد ل�صبط النف�س والتحكم يف االنفع�الت اأثن�ء املن�ف�صة.   

�صرح موا�صف�ت نواجت التعلم املطلوب تطبيقه�.. ١
عر�س منوذج لنواجت التعلم بو�ص�ئل العر�س املن��صبة. . ٢
منح الطالب فر�صة من��صبة لتجريب اأداء نواجت التعلم.. ٣
ابتك�ر مواقف ال�صتث�رة دافعية الطالب وجذب انتب�ههم.. ٤
تر�صيد اإجراءات حتقيق االأهداف املعرفية واالنفع�لية.. 5

اإلإجراءات التدري�شية:
اأن�شطة املعلم واملعلمة:
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اأن�شطة التعلم:
م�ص�هدة منوذج حي مله�رة مترير الكرة بوجه القدم اخل�رجي مع ذكر النق�ط واملراحل الفنية لتطبيق امله�رة  	

مرتبة.
تطبيق�ت للمه�رة بني زميلني ب�أداء منوذجي. 	

 م�ص�هدة �صور تعر�س امله�رة بخطواته� الفنية. 	

اأن�شطة الطالب اأو الطالبة:

عمل اإحم�ء ع�م مع اأداء بع�س التمرين�ت من اجلري اخلفيف.. ١

اأداء مترير الكرة بوجه القدم اخل�رجي نحو احل�ئط من الثب�ت واحلركة.. ٢

اأداء مترير الكرة بوجه القدم اخل�رجي بني الزميلني مب�ص�ف�ت خمتلفة.. ٣

اأداء مترير الكرة بوجه القدم اخل�رجي يف من�طق خمتلفة يف امللعب اأثن�ء اللعب الفعلي.. ٤

مالحظة اإلأداء:
و�صع قدم االرتك�ز بج�نب الكرة مب�ص�فة ت�صمح للقدم االأخرى ب�أداء امله�رة بحرية. 	
مرجحة الرجل املوؤدية للمه�رة للخلف ولالأم�م لركل الكرة, مع مالحظة اجت�ه امل�صط اإىل االأ�صفل وا�صتدارة  	

مف�صل القدم للداخل وتثبيته بقوة اأثن�ء ركل الكرة.
الركل  	 حركة  ومت�بعة  االتزان,  حلفظ  ج�نب�  الذراعني  رفع  مع  الكرة  ركل  اأثن�ء  قلياًل  لالأم�م  اجلذع  ميل   

لالأم�م.

اأن�شطة حت�شني اإلأداء وتعزيزه: 
القدم الخ�رجي ب�صكل �صحيح بين فريقين في مك�ن �صيق بدون مرمى مع احت�ص�ب خم�صة  الكرة بوجه   اأداء تمرير 

تمريرات متوا�صلة �صحيحة بنقطة للفريق.
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الن�شاط اخلتامي:

• تمرين�ت اإط�لة ث�بتة / تهدئة وا�صترخ�ء.

• من�ق�صة الطالب عن مدى اال�صتف�دة مم� تم تقديمه في الدر�س.
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الن�شاط  املنزيل

اإلطالع على روابط التعلم عن بعد املتعلقة بهذه اخلربة.
الروابط التعليمية:

https://youtu.be/HhpTrmaQaxw
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اأ/ التقويم المهاري:

موؤ�صرات االأداء
م�صتوي�ت التقدير

١٢٣٤
يكون االقتراب في االتج�ه الذي �صتوجه اإليه الكرة مع و�صع قدم االرتك�ز بج�نب الكرة 

بم�ص�فة ت�صمح للقدم االأخرى ب�أداء المه�رة بحرية.
ثني رجل االرتك�ز قليال ليقع عليه� مركز ثقل الج�صم.

مرجحة الرجل الموؤدية للمه�رة للخلف ولالأم�م لركل الكرة, مع مالحظة اتج�ه 
الم�صط اإلى االأ�صفل وا�صتدارة مف�صل القدم للداخل وتثبيته بقوة اأثن�ء ركل الكرة.
ميل الجذع لالأم�م قليال اأثن�ء ركل الكرة مع رفع الذراعين ج�نب� لحفظ االتزان, 

ومت�بعة حركة الركل لالأم�م.
املجموع

املتو�صط

يكون احلكم على االأداء وفق التقديرات الت�لية:

 ١ =   حقق الهدف   

 ٢ =   يتجه ب�إيج�بية نحو حتقيق الهدف 

  ٣ =   يحت�ج وقت�ً لتحقيق الهدف  

  مل يحقق الهدف    = ٤ 

  املتو�صط              = جمموع التقديرات / ٤ 

تقومي نواجت التعلم:
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ب/ التقويم المعرفي:

�س/ طرح ت�ص�وؤالت للت�أكد من معرفة الم�دة ) ١٠( من ق�نون كرة القدم الخ��صة بطريقة ت�صجيل الهدف.

ج/ التقويم اإلنفعالي )�شخ�شي(:

موؤ�صرات االأداء
م�صتوي�ت التقدير

مل حتقق
يتحقق

�صبط النف�س والتحكم يف االنفع�الت اأثن�ء املن�ف�صة.





الوحـدة التعليمية الثالثة
الكرة الطائرة

عددعدد
٤احل�ص�ساحل�ص�س



٥٤

يتوقع من الط�لب/ـة بعد درا�صة هذه الوحدة اأن:
يم�ر�ص� ن�ص�ط�ً بدني�ً ينمي عن�صر القوة الع�صلي.. ١
يم�ر�ص� ن�ص�ط�ً بدني�ً ينمي عن�صر ال�صرعة. . ٢
يمررا الكرة ب�الأ�ص�بع لالأم�م.. ٣
 االر�ص�ل المواجهة من اأ�صفل.. ٤
يعرف� مواد ق�نون كرة الط�ئرة الت�لية:الفريق: الم�دة ) ٤(, �صكل اللعب: الم�دة ) 6(.  . 5
يتعزز لديهم� اال�صتعداد ل�صبط النف�س والتحكم في االنفع�الت اأثن�ء المن�ف�صة.. 6

موا�شفات نواجت التعلم:موا�شفات نواجت التعلم:

1. ممار�شة ن�شاٍط بديٍن ُينمي عن�شر القوة الع�شلية:
ذكرت تف��صيل موا�صف�ت هذا الن�تج في وحدة ال�صحة واللي�قة البدنية, ويتم في هذه الوحدة تقديم ن�ص�ط�ت 

ت�صهم في تطوير عن�صر القوة الع�صلية, من خالل االأن�صطة التعليمية للنواتج التعلمية الم�صتهدف تحقيقه�.

2. ممار�شة ن�شاٍط بديٍن ُينمي عن�شر ال�شرعة:
ذكرت تف��صيل موا�صف�ت هذا الن�تج في وحدة ال�صحة واللي�قة البدنية, ويتم في هذه الوحدة تقديم ن�ص�ط�ت 

ت�صهم في تطوير عن�صر ال�صرعة, من خالل االأن�صطة التعليمية للنواتج التعلمية الم�صتهدف تحقيقه�.

نواجت التعلم:نواجت التعلم:
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3. اأداء مترير الكرة باإلأ�شابع لالأمام:
 توؤدى المهارة وفق الو�صف الفني التالي:

وقوف الو�صع اأم�م�ً اأو وقوف مع تقدم اإحدى القدمين على االأخرى لالأم�م بم�ص�فة من��صبة.. ١
ثني الركبتين قليال مع ميل الجذع لالأم�م قليال.. ٢
و�صع اليدين متج�ورتين اأم�م الجبهة مع فرد االأ�ص�بع وتب�عده� حيث يكون االإبه�م�ن وال�صب�بت�ن ممتدتين ويكون�ن . ٣

ب�صكل المثلث.
تكون راحت� اليدين مقعرتين ب�صكل من��صب ال�صتدارة الكرة وتكون الذراع�ن مثنيتين.. ٤
يتم لم�س الكرة ب�أطراف االأ�ص�بع مع دفعه� لالأم�م.. 5
يتم مت�بعة حركة التمرير بمد الركبتين لالأعلى ومد الذراعين لالأم�م.. 6

4- اأداء اإلر�شال املواجهة من ا�شفل
توؤدى المهارة وفق الو�صف الفني التالي:

يقف الموؤدي في منطقة االر�ص�ل مواجه� لل�صبكة واإحدى الرجلين متقدمة عن االأخرى عك�س اليد ال�ص�ربة والركبت�ن . ١
مثنيت�ن قليال.

ام�ص�ك الكره ب�ليد ام�م الفخذ للرجل الخلفية.. ٢
رمي الكره ب�ليد الحرة ب�رتف�ع الكتف تقريب�ً.. ٣
مرجحة ذراع اليد ال�ص�ربة للخلف ولالأم�م لتق�بل الكره ال�ص�قطة في م�صتوى الو�صط )الحو�س( تقريب�ً.. ٤
�صرب الكره في ا�صفله� الخلفي مع انثن�ء ب�صيط في الج�صم مع فرد ذراع اليد ال�ص�ربة ومد الركبتين والجذع ونقل . 5

الج�صم على القدم االأم�مية ثم الدخول الى ار�س الملعب.
يكون ار�ص�ل الكره ام� براحة اليد او ب�أعلى ب�طن الكف وبقب�صة اليد واليد الفنج�نيه.. 6

5.معرفة بع�س مواد قانون الكرة الطائرة:
ي�صرح المعلم اأو المعلمة مواد الق�نون الت�لية: الفريق: الم�دة ) ٤(, �صكل اللعب: الم�دة ) 6(, مع االأخذ ب�العتب�ر الم�صتجدات 

على المواد المذكورة, ويتم توزيعه� على درو�س الوحدة �صمن نواتج التعلم في كل در�س.
6.�شبط النف�س والتحكم يف اإلنفعاإلت اأثناء املناف�شة:

يرتبط الن�ص�ط الري��صي ارتب�ط�ً وثيق�ً ب�النفع�الت المتعددة كم� يتميز بقوة ج�ذبيته االنفع�لية مم� ي�صكل االأ�ص��س للت�أثير 
اله�م على �صخ�صية الفرد. لذا يجب على الط�لب اأو الط�لبة العمل على �صبط النف�س والتحكم في االنفع�الت اأثن�ء مم�ر�صة 
الن�ص�ط بم� ال ينعك�س بنتيجة �صلبية على اأدائه للمه�رة اأو التع�مل مع الزميل اأو الزميلة, ويكون دور المعلم اأو المعلمة اأثن�ء 

مم�ر�صة الن�ص�ط مت�بعة �صلوكي�ت الطالب اأو الط�لب�ت وتع�ملهم مع زمالئهم والعمل على تعديل اأي �صلوك خ�طئ.
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ميكن للمعلم واملعلمة تطبيق اأ�ص�ليب التعليم املب��صرة وغري املب��صرة التي تتطلب تفكرًيا 
عميًق� من الط�لب والط�لبة, وت�ص�عد يف ترجمة امله�م املطلوب اأداوؤه� منهم� لت�صبح جزًءا 

من �صلوكهم�.   

اأ�شاليب التعليم:اأ�شاليب التعليم:

الو�شائل التعليمية:الو�شائل التعليمية:
جه�ز تخزين بي�ن�ت اأو اأقرا�س مدجمة حتتوي على مق�طع فيديو الأداء امله�رات املتعلمة الواردة يف هذه الوحدة.

الن�شاطات:الن�شاطات:
تنظيم بع�س االألع�ب ال�صغيرة المن��صبة لالإحم�ء للبدء في الدر�س.. ١
تو�صيح �صوابط اللب��س ال�صرعي, وحث الطالب والط�لب�ت على االلتزام به�.. ٢
ا�صتخدام الحوافز المعنوية لت�صجيع الطالب والط�لب�ت على �صبط النف�س اأثن�ء المن�ف�صة.. ٣
ا�صتخدام و�ص�ئل تعليمية ت�ص�عد على �صهولة عملية التعلم بم� يتن��صب مع كل در�س.. ٤
تنفيذ مجموعة من تمرين�ت االإط�لة والمرونة المن��صبة لكل در�س.. 5
اأحد الطالب/. 6 اأو  اأو المعلمة   �صرح طريقة االأداء الفني ب�صورة مب�صطة مع عر�س نموذج لالأداء من قبل المعلم 

الط�لب�ت المتميزين.
تنظيم مجموعة من االألع�ب التمهيدية التي ت�صهم في تعلم المه�رات المحددة في هذه الوحدة.. 7
�صرعة تطوير . 8 وت�ص�عد على  التن�ف�صية  والط�لب�ت  الطالب  اإ�صب�ع رغب�ت وميول  ت�صهم في  األع�ب م�صغرة   تنظيم 

االأداء.
الطالب . 9 بم�ص�ركة  ت�صهم  والتي   ,)6  ( الم�دة  اللعب:  �صكل   ,)٤  ( الم�دة  الفريق:  الت�لية:  الق�نون  مواد   تو�صيح 

والط�لب�ت في تحكيم المن�ف�ص�ت الم�صغرة.
 تنفيذ مجموعة من تمرين�ت التهدئة في نه�ية كل در�س.. ١٠
 اإعط�ء تغذية راجعة على اأهم النق�ط الفنية للمه�رات والت�أكيد على االأخط�ء ال�ص�ئعة )المالحظة( عند تنفيذه�.. ١١
عبر . ١٢ مب��صر  غير  ب�صكل  وتحقيقه�  الغ�ية  لتلك  والمعرفية  االنفع�لية  االأهداف  لتحقيق  مواقف  ت�صميم    يف�صل 

موؤ�صرات اأداء ومواقف مق�صودة وا�صتثم�ر المواقف ال�صتث�رة دافعية الط�لب والط�لبة و�صد االنتب�ه لبث التوجيه�ت 
المتعلقة ب�لجوانب االنفع�لية والمعرفية.
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اأ�شاليب التقومي:اأ�شاليب التقومي:

تقويم نواتج التعلم في الوحدة ب��صتخدام:

✓ نم�ذج المالحظة والر�صد لتنفيذ االأداء المه�ري.

✓ اختب�ر قي��س م�صتوى عن�صر القوة الع�صلية.

✓ اختب�ر قي��س م�صتوى عن�صر ال�صرعة. 

✓ تقييم المج�ل المعرفي  من خالل عر�س النم�ذج الم�صورة لتعرف االأداء ال�صحيح وت�صل�صل مراحله .

✓ مت�بعة ال�صلوك االنفع�يل اأثن�ء تنفيذ اخلربة وبعده�.

الروابط التعليمية:الروابط التعليمية:

https://youtu.be/X7z-7rW3bAo

https://youtu.be/wGNgFlOq6kY
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در�س تطبيقي
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مترير الكرة ب�الأ �ص�بع 
لالأم�م اخلربة التعليمية الكرة الط�ئرة الوحدة التعليمية

١ عدد احل�ش�س اخل�م�س االبتدائي ال�شف الدرا�شي

املم�ر�صة اأ�شلوب التدري�س املتبع التعلم ب�للعب ا�شرتاتيجية التعليم

كرات ط�ئرة لل�صغ�ر/ �ص�فرة. اإلأدوات امل�شتخدمة

ت�شميم لدر�س تطبيقي من درو�س الوحدة

نواجت التعلم:

نتيجة لتعلم هذه اخلربة التعليمية ي�صتطيع الط�لب والط�لبة اأن:

ميررا الكرة ب�الأ�ص�بع لالأم�م بطريقة �صحيحة.                             مهاري )بدين( . ١
يعرف�  امل�دة ) ٤( من ق�نون الكرة الط�ئرة اخل��صة ب�لفريق.                                   معريف )قانوين(. ٢
يتعزز لديهم� اال�صتعداد ل�صبط النف�س والتحكم يف االنفع�الت اأثن�ء املن�ف�صة.              انفعايل )�شخ�شي(. ٣

اإلإجراءات التدري�شية:

اأن�شطة المعلم والمعلمة:
�صرح موا�صف�ت ظواتج التعلم المطلوب تطبيقه�. . ١
عر�س نموذج لنواتج التعلم بو�ص�ئل العر�س المن��صبة.. ٢
منح الطالب فر�صة من��صبة لتجريب اأداء نواتج التعلم.. ٣
ابتك�ر مواقف ال�صتث�رة دافعية الطالب وجذب انتب�ههم.. ٤
تر�صيد اإجراءات تحقيق االأهداف المعرفية واالنفع�لية.. 5
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اأن�شطة التعلم:
 قبل البدء في االإحم�ء يذكر المعلم للطالب بعد اإخب�رهم بمو�صوع الدر�س  تمرير الكرة ب�الأ�ص�بع لالأم�م.. ١
 يعر�س المعلم للطالب مه�رة تمرير الكرة ب�الأ�ص�بع لالأم�م من خالل مق�طع الفيديو التعليمية لهذه المه�رة من . ٢

غرفة الم�ص�در مع التعليق واالإج�بة على االأ�صئلة.
 تطبيق�ت تمرير الكرة ب�الأ�ص�بع لالأم�م, بعمل المعلم نموذج لالأداء الفني وكذلك اأداء المعلم التمريرة مع اأحد . ٣

الطالب اأو ط�لبين مع بع�صهم� اكت�صب� الخبرة من قبل اأو يجيدانه�.

اأن�شطة الطالب والطالبة:
اأداء اإحم�ء ع�م مع اأداء بع�س التمرين�ت من الجري الخفيف ب�لتركيز على الذراعين والجذع.. ١
اأداء تمرير الكرة ب�الأ�ص�بع لالأم�م من خالل تب�دل رمي الزميل الكرة لزميله الأداء المه�رة.. ٢
اأداء تمرير الكرة ب�الأ�ص�بع لالأم�م من خالل ارتداد الكرة من الح�ئط ب�لتمرير عليه ب��صتمرار.. ٣

اأداء تمرير الكرة ب�الأ�ص�بع لالأم�م من خالل تب�دل تمرير الكرة من االأ�صفل ب�ل�ص�عدين لالأم�م.. ٤

مالحظة اإلأداء:
وقوف الو �صع اأم�م�ً اأو وقوف مع تقدم اإحدى القدمين على االأخرى لالأم�م بم�ص�فة من� �صبة.. ١
 ثني الركبتين قليال مع ميل الجذع لالأم�م قليال.. ٢
 و�صع اليدين متج�ورتين اأم�م الجبهة مع فرد االأ�ص�بع وتب�عده� حيث يكون االإبه�م�ن وال�صب�بت�ن ممتدتين . ٣

                ويكون�ن ب�صكل المثلث.
 تكون راحت� اليدين مقعرتين ب�صكل من� �صب ال�صتدارة الكرة وتكون الذراع�ن مثنيتين.. ٤
 يتم لم�س الكرة ب�أطراف االأ�ص�بع مع دفعه� لالأم�م.. 5
 يتم مت�بعة حركة التمرير بمد الركبتين لالأعلى ومد الذراعين لالأم�م.. 6
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اأن�شطة حت�شني اإلأداء وتعزيزه: 

اأداء تمرير الكرة ب�الأ�ص�بع لالأم�م من خالل اللعب الفعلي مع ال�صم�ح لتمرير الكرة للفريق اأكثر من ثالث مرات . ١

              اإلى خم�س مرات الإتق�ن المه�رة.

اأداء تمرير الكرة ب�الأ�ص�بع لالأم�م م من خالل اللعب الفعلي مع ال�صم�ح لتمرير الكرة للفريق اأكثر من ثالث مرات. ٢

             اإلى خم�س مرات الإتق�ن المه�رة.

الن�شاط  اخلتامي:

ֺ  مترين�ت اإط�لة ث�بتة / تهدئة وا�صرتخ�ء.

ֺ من�ق�صة الطالب عن مدى اال�صتف�دة مم� مت تقدميه يف الدر�س.
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الن�شاط  املنزيل

تكليف الطالب والطالبات اإح�شار مقاطع فيديو اأو �شور تو�شيحية لتعليم اأداء تمرير الكرة باإلأ�شابع 
لالأمام في الكرة الطائرة.



٦٤

تقومي نواجت التعلم:

اأ/ التقومي املهاري:

موؤ�صرات االأداء
م�صتوي�ت التقدير

١٢٣٤
وقوف الو �صع اأم�م�ً اأو وقوف مع تقدم اإحدى القدمني على االأخرى لالأم�م مب�ص�فة 

من� �صبة.

ثني الركبتني قليال مع ميل اجلذع لالأم�م قليال.

اليدين متج�ورتني اأم�م اجلبهة مع فرد االأ�ص�بع وتب�عده� حيث يكون االإبه�م�ن 
وال�صب�بت�ن ممتدتني ويكون�ن ب�صكل املثلث.

راحت� اليدين مقعرتني ب�صكل من� �صب ال�صتدارة الكرة وتكون الذراع�ن مثنيتني.

مل�س الكرة ب�أطراف االأ�ص�بع مع دفعه� لالأم�م.

مت�بعة حركة التمرير مبد الركبتني لالأعلى ومد الذراعني لالأم�م.

املجموع

املتو�صط

يكون احلكم على االأداء وفق التقديرات الت�لية:

 ١ =   حقق الهدف   

 ٢ =   يتجه ب�إيج�بية نحو حتقيق الهدف 

  ٣ =   يحت�ج وقت�ً لتحقيق الهدف  

  مل يحقق الهدف    = ٤ 

  املتو�صط              = جمموع التقديرات / ٤ 
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ب. التقومي املعريف:

طرح ت�ص�وؤالت للت�كد من معرفة  امل�دة ) ٤( من ق�نون الكرة الط�ئرة اخل��صة ب�لفريق.

ج. التقومي اإلنفعايل:

موؤ�صرات االأداء
م�صتوي�ت التقدير

مل حتقق
يتحقق

�صبط النف�س والتحكم يف االنفع�الت اأثن�ء املن�ف�صة.





الوحـدة الرابعة
كرة ال�شلة

عددعدد
٤احل�ص�ساحل�ص�س
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نواجت التعلم:نواجت التعلم:
يتوقع من الط�لب/ـة بعد درا�صة هذه الوحدة اأن:

يم�ر�ص� ن�ص�ط�ً بدني�ً ُينمي قوة ع�صالت البطن.. ١
يم�ر�ص� ن�ص�ط�ً بدني�ً ُينمي عن�صر الر�ص�قة.. ٢
 التمريرة المرتدة ب�ليدين.. ٣
يتمكن� من تنطيط الكرات الع�لية والمنخف�صة. . ٤
الت�صويب من القفز.. 5
المح�ورة مع تغيير ال�صرعة - االتج�ه.. 6
التوقف في عدة وفي عدتين.. 7
يعرف� مواد ق�نون كرة ال�صلة الت�لية: الالعبون: الم�دة )5(, وقت اللعب: الم�دة )8(, بداية . 8

ونه�ية الربع: الم�دة )9(.
يتعزز لديهم� اال�صتعداد ل�صبط النف�س والتحكم في االنفع�الت اأثن�ء المن�ف�صة.. 9

موا�شفات نواجت التعلم:موا�شفات نواجت التعلم:

١. مي�ر�ص� ن�ص�ٍط بديٍن ُينمي قوة ع�صالت البطن:
ذكرت تف��صيل موا�صف�ت هذا الن�جت يف وحدة ال�صحة واللي�قة البدنية, ويتم يف هذه الوحدة تقدمي ن�ص�ط�ت ت�صهم يف 

تطوير قوة ع�صالت البطن, من خالل االأن�صطة التعليمية للنواجت التعلمية امل�صتهدف حتقيقه�.

٢. مي�ر�ص� ن�ص�ٍط بديٍن ُينمي عن�صر الر�ص�قة:
 ذكرت تف��صيل موا�صف�ت هذا الن�تج في وحدة ال�صحة واللي�قة البدنية, ويتم في هذه الوحدة تقديم ن�ص�ط�ت ت�صهم في 

تطوير عن�صر الر�ص�قة, من خالل االأن�صطة التعليمية للنواتج التعلمية الم�صتهدف تحقيقه�.

 ٣. اأداء التمريرة المرتدة ب�ليدين:
يتم اأداء المهارة وفق الو�صف الفني التالي:

اليدان تم�صك�ن ب�لكرة اأم�م الج�صم ثم تمتد الذراع�ن عند التمرير لالأم�م وتت�بع االأ�ص�بع والر�صغ الكرة بعد. ١
               تمريره� والكف�ن تتجه�ن اإلى الخ�رج.

تر�صل الكرة على االأر�س اأواَل لتتخطى المن�ف�س قبل اأن ي�صتطيع هذا االأخير االنحن�ء للت�صدي للكرة اأو اإع�قته�. ٢
              لترتد اإلى الالعب الم�صتقبل

الجذع يميل قليال لالأم�م خلف التمريرة لتقويته�.. ٣
القدم�ن متج�ورت�ن اأو تتقدم احداهم� االأخرى, نقل وزن الج�صم على القدم االأم�مية مع ثنى الركبتين قليال . ٤

               اللتين تمتدان عند اأداء التمريرة.
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٤. اأداء تنطيط الكرات الع�لية واملنخف�صة:
يتم التنطيط بالتبادل بين اليدين من الثبات اأو الحركة، وفق موا�صفات األأداء التالي:

من الوقوف؛ اإحدى القدمين متقدمة على االأخرى وثقل الج�صم موزع بين القدمين.. ١
دفع الكرة ب�لتت�بع ب�تج�ه االأر�س بوا�صطة اأ�ص�بع اليد المح�ورة.. ٢
و�صع اأ�ص�بع اليد الموؤدية للتنطيط متب�عدة وت�صير لالأم�م لل�صيطرة على الكرة.. ٣
اتج�ه حركة ر�صغ اليد لالأم�م ولالأ�صفل للتحكم في م�صتوى ارتف�ع الكرة.. ٤
مت�بعة الحركة بثني الر�صغ ومد الذراعين من المرفق.. 5
  تو�صع ذراع اليد الحرة اأم�م الج�صم مع ثني المرفق لحم�ية الكرة من المدافع مع ثني الركبتين قليال وتب�عد . 6

القدمين وتقدم قدم عن االأخرى.
الجذع عند تنطيط الكرة الع�لية ممتد لالأعلى قلياًل, وعند تنطيط الكرة المنخف�صة منثن قلياًل, والنظر لالأم�م.. 7

5. اأداء املح�ورة مع تغيري ال�صرعة - االجت�ه:
المح�ورة هي التحكم ب�لكرة في اأي اتج�ه وفي �صرع�ت مختلفة, ويتم اأداء المه�رة وفق الو�صف الفني الت�لي:

و�صع قدم االرتك�ز اأم�م� والج�صم م�ئال قليال اإلى االأم�م والركبت�ن مثنيتين قليال ووزن الج�صم موزع� ب�لت�ص�وي . ١
       على القدمين.

تكون ذراع اليد الموؤدية موازية لالأر�س واالأ�ص�بع متراخية تم�م�, حيث تالم�س الكرة وتدفعه� وتوجهه� مع مالحظة . ٢
مت�بعة الكرة في اتج�هه� اإلى اأ�صفل دون �صربه� عند ارتداده� من االأر�س. 

- تبقى اليد في المك�ن الذي انتهت اإليه بعد دفع الكرة ب�نتظ�ر ارتداده�, اأو عند ارتداد االأ�ص�بع والمع�صم والذراع مع . ٣
الكرة اإلى اأعلى.

6. اأداء الت�صويب من القفز:
يتم اأداء المه�رة وفق الو�صف الفني الت�لي:

 م�صك الكرة مع انت�ص�ر كف اليد عليه� للتحكم به� لت�صتقر على االأ�ص�بع لل�صم�ح بحركة ثني ر�صغ اليد مع �صند . ١
اليد االأخرى للكرة.

 و�صع المرفقين اأ�صفل الكرة مب��صرة وب�لقرب من الو�صع العمودي.. ٢
 و�صع القدمين تتقدم اإحداهم� على االأخرى مم� ي�صمح بو�صع الجذع في خط م�صتقيم واحد, والقدم الم�ص�حبة . ٣

لليد الم�صوبة تتقدم لالأم�م.
 الركبت�ن تمتدان وتنثني�ن ب�صورة متم�ثلة مع حركة ثني ومد الع�صد والر�صغ.. ٤
اإلى االأعلى ثم تمد الركبت�ن ب�صورة متم�ثلة مع . 5  تبداأ الحركة بثني خفيف من الركبتين للم�ص�عدة في الدفع 

حركة مد الع�صد ور�صغ اليد.
 تدفع الكرة ب�تج�ه ال�صلة حيث ت�صل اليد في عملية مت�بعه للكرة حتى ت�صل الكرة اإلى ال�صلة.. 6
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 تركيز النظر على ال�صلة اأثن�ء الت�صويب.. 7
 ت�صل اليد في عملية مت�بعه للكرة حتى ت�صل الكرة اإلى ال�صلة.. 8

7. التوقف يف عدة ويف عدتني:
توجد طريقتين للتوقف:

١- التوقف في عدة
٢- التوقف في عدتين

اأ. طريقة االداء عند التوقف في عدة واحدة:
ي�صتخدم التوقف في عدة واحد غ�لب� في ح�لى ا�صتالم الكرات الع�لية وفي هذه الح�لة يوؤدي الالعب وثبة ق�صيرة في 
اج�ه حركته وذلك بدفع االر�س ب�أحدى القدمين مع ميل الجذع قليال في اتج�ه مخ�لف التج�ه حركته ثم يهبط بكلت� 
القدمين في وقت واحد مع ثني الركبتين وميل الجذع قليال الى الخلف المت�ص��س �صرعة الق�صور الذاتي المكت�صبة 

من الجري وكلم� ك�ن الجري �صريع� ك�ن انثم�ء الركبتين اعمق.
ويتم هذا التوقف ب�لقدمين متوازيتين مع تب�عدهم� م�ص�فة من��صبة او تقدم احدى القدمين قليال الى االم�م.

ب. طريقة االأداء عند التوقف في عدتين:
القدم مع  الخطوة على كعب  تكون هذه  الع�دية بحيث  الخطوة  اطول من  الالعب خطوة  ي�أخذ  للتوقف في عدتين 
ثني الركبة ثم ميل الج�صم التج�ه مخ�لف التج�ه الحركة ثم الهبوط على القدم االخرى بخطوة اق�صر من الخطوة 
االولى على ان يكون الهبوط على هذه القدم بك�مله� على االر�س مع ثني الركبة وفي اثن�ء الخطوة الث�نية يرتفع 

م�صط القدم الخلفية قليال عن االر�س مع ميل الج�صم قليال لالم�م.
وي�صتعمل هذا النوع من التوقف ع�دة بعد الجري ال�صريع او بعد المح�ورة ب�لكرة او في ح�لة ا�صتالم الكرة الممررة 

من زميل عقب الجري.

8. معرفة بع�س ق�نون كرة ال�صلة:
الربع:  الم�دة )8(, بداية ونه�ية  اللعب:  الم�دة )5(, وقت  الت�لية:الالعبون:  الق�نون  المعلمة مواد  اأو  المعلم  ي�صرح 
الم�دة )9(, مع االأخذ ب�العتب�ر الم�صتجدات على المواد المذكورة,  ويتم توزيعه� على درو�س الوحدة �صمن نواتج التعلم 

في كل در�س.

9. �صبط النف�س والتحكم يف االنفع�الت اأثن�ء املن�ف�صة:
يرتبط الن�ص�ط الري��صي ارتب�ط�ً وثيق�ً ب�النفع�الت المتعددة كم� يتميز بقوة ج�ذبيته االنفع�لية مم� ي�صكل االأ�ص��س 
للت�أثير اله�م على �صخ�صية الفرد. لذا يجب على الط�لب اأو الط�لبة العمل على �صبط النف�س والتحكم في االنفع�الت 
اأو الزميلة, ويكون دور  اأو التع�مل مع الزميل  اأدائه للمه�رة  اأثن�ء مم�ر�صة الن�ص�ط بم� ال ينعك�س بنتيجة �صلبية على 
اأو الط�لب�ت وتع�ملهم مع زمالئهم والعمل على  اأثن�ء مم�ر�صة الن�ص�ط مت�بعة �صلوكي�ت الطالب  اأو المعلمة  المعلم 

تعديل اأي �صلوك خ�طئ.
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ميكن للمعلم واملعلمة تطبيق اأ�ص�ليب التعليم املب��صرة وغري املب��صرة التي تتطلب تفكرًيا 
عميًق� من الط�لب والط�لبة, وت�ص�عد يف ترجمة امله�م املطلوب اأداوؤه� منهم� لت�صبح جزًءا 

من �صلوكهم�. 

اأ�شاليب التعليم:اأ�شاليب التعليم:

الو�شائل التعليمية:الو�شائل التعليمية:

جه�ز تخزين بي�ن�ت اأو اأقرا�س مدجمة حتتوي على مق�طع فيديو الأداء امله�رات املتعلمة الواردة يف هذه الوحدة.

الن�شاطات:الن�شاطات:

تنظيم بع�س االألع�ب ال�صغيرة المن��صبة لالإحم�ء للبدء في الدر�س.. ١
ا�صتخدام الحوافز المعنوية لت�صجيع الطالب والط�لب�ت على �صبط النف�س اأثن�ء المن�ف�صة.. ٢
 تنظيم مواقف �صلوكية تتطلب من الط�لب والط�لبة التحكم ب�نفع�التهم�, ثم يقوم المعلم اأو المعلمة بدور التوجيه . ٣

االإيج�بي.
ا�صتخدام و�ص�ئل تعليمية ت�ص�عد على �صهولة عملية التعلم بم� يتن��صب مع كل در�س.. ٤
تنظيم بع�س االألع�ب ال�صغيرة المن��صبة لالإحم�ء للبدء في الدر�س.. 5
تنفيذ مجموعة من تمرين�ت االإط�لة والمرونة المن��صبة لكل در�س.. 6
اأحد الطالب/. 7 اأو  اأو المعلمة  الفني ب�صورة مب�صطة مع عر�س نموذج لالأداء من قبل المعلم  االأداء   �صرح طريقة 

الط�لب�ت المتميزين.
تنفيذ مجموعة من االألع�ب التمهيدية التي ت�صهم في تعلم المه�رات المحددة في هذه الوحدة.. 8
 تنظيم من�ف�ص�ت م�صغرة تحقق رغب�ت الطالب والط�لب�ت التن�ف�صية وت�صبع ميولهم وت�ص�عد على �صرعة تطوير . 9

االأداء.



اأ�شاليب التقومي:اأ�شاليب التقومي:
تقييم نواجت التعلم يف الوحدة ب��صتخدام:

✓ نم�ذج المالحظة والر�صد لتنفيذ االأداء المه�ري.

✓ اختب�ر قي��س م�صتوى قوة ع�صالت البطن. 

✓  اختب�ر قي��س م�صتوى عن�صر الر�ص�قة.

✓  تقويم المج�ل المعرفي من خالل عر�س النم�ذج الم�صورة للتعرف على االأداء ال�صحيح وت�صل�صل مراحله.

✓  مت�بعة ال�صلوك االنفع�لي اأثن�ء تنفيذ الخبرة وبعده�.

الروابط التعليمية:الروابط التعليمية:
https://youtu.be/8WrtWVfocfs

https://youtu.be/I2poeDoeYoI

https://youtu.be/xpxNNWMOMFQ

https://youtu.be/S5iAM9Bwdeo

الم�دة )9(, . ١٠ الربع:  الم�دة )8(, بداية ونه�ية  اللعب:  الم�دة )5(, وقت  الت�لية: الالعبون:  الق�نون    تو�صيح مواد 
والتيي ت�صهم بم�ص�ركة الطالب والط�لب�ت في تحكيم المن�ف�ص�ت الم�صغرة.

 تنفيذ مجموعة من تمرين�ت اال�صترخ�ء والتهدئة في نه�ية كل در�س.. ١١
 اإعط�ء تغذية راجعة على اأهم النق�ط الفنية للمه�رات والت�أكيد على االأخط�ء ال�ص�ئعة - المالحظة - عند تنفيذه�.. ١٢
عبر . ١٣ مب��صر  غير  ب�صكل  وتحقيقه�  الغ�ية  لتلك  والمعرفية  االنفع�لية  االأهداف  لتحقيق  مواقف  ت�صميم   يف�صل 

موؤ�صرات اأداء ومواقف مق�صودة وا�صتثم�ر المواقف ال�صتث�رة دافعية الط�لب والط�لبة و�صد االنتب�ه لبث التوجيه�ت 
المتعلقة ب�لجوانب االنفع�لية والمعرفية.



در�س تطبيقي
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تنطيط الكرة الع�لية 
واملنخف�صة  اخلربة التعليمية كرة ال�صلة الوحدة التعليمية

١ عدد احل�ش�س اخل�م�س االبتدائي ال�شف الدرا�شي

املم�ر�صة اأ�شلوب التدري�س حل امل�صكالت ا�شرتاتيجية التعليم

كرات �صلة/  اأطواق/   �ص�فرة /  زي�رة غرفة امل�ص�در اإلأدوات امل�شتخدمة

ت�شميم لدر�س تطبيقي من درو�س الوحدة

نواجت التعلم:

نتيجة لتعلم هذه اخلربة التعليمية ي�صتطيع الط�لب والط�لبة اأن يطورا قدراتهم� على:

تنطيط الكرة الع�لية والمنخف�صة بطريقة �صحيحة.                    مهاري  . ١
التعرف على  الم�دة )8( من ق�نون كرة ال�صلة الخ��صة بوقت اللعب.                    معرفي قانوني. ٢
)�شخ�شي(. ٣ انفعالي  اال�صتعداد ل�صبط النف�س والتحكم في االنفع�الت اأثن�ء المن�ف�صة في كرة ال�صلة.          

اإلإجراءات التدري�شية:

اأن�شطة المعلم والمعلمة:
�صرح موا�صف�ت نواتج التعلم المطلوب تطبيقه�.   •

عر�س نموذج لنواتج التعلم بو�ص�ئل العر�س المن��صبة.  •

منح الطالب فر�صة من��صبة لتجريب اأداء نواتج التعلم.  •

ابتك�ر مواقف ال�صتث�رة دافعية الطالب وجذب انتب�ههم.  •

تر�صيد اإجراءات تحقيق االأهداف المعرفية واالنفع�لية.  •
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اأن�شطة التعلم:
التنطيط ال�صحيح للكرة الع�لية والمنخف�صة وفق النم�ذج وتوجيه�ت المعلم/ ـه  •

اإتق�ن  من  للت�أكد  للخبرة  �ص�بقة  كمتطلب�ت  والجري(  والم�صي,  )الوقوف,  من  الكرة  تنطيط  تت�صمن  •  تطبيق�ت 

الطالب له� قبل البدء بتعليم خبرة تنطيط الكرة الع�لية والمنخف�صة.

•   م�ص�هدة عر�س نموذج فيديو لتنطيط الكرة الع�لية والمنخف�صة من خالل زي�رة غرفة الم�ص�در ب�لمدر�صة.

اأن�شطة الطالب والطالبة:
 لعبه �صغيرة:

•  اأداء اإحم�ء ع�م مع اأداء بع�س التمرين�ت من الجري الخفيف ب�لتركيز على الذراعين والجذع.

•  اأداء تنطيط الكرة - ب�صكل حر-  من )الوقوف, والم�صي, والجري( على �صكل مجموع�ت في �صفوف بعر�س الملعب.

•  اأداء تنطيط الكرة الع�لية والمنخف�صة داخل االأطواق على االر�س, طوق تنطيط الكرة الع�لية من الوقوف, والطوق 

الذي يليه تنطيط الكرة المنخف�صة.

•  اأداء تنطيط الكرة - الع�لية والمنخف�صة -  من )الوقوف, والم�صي, والجري( على �صكل مجموع�ت في �صفوف 

بعر�س الملعب.

مالحظة اإلأداء:
دفع الكرة ب�لتت�بع ب�تج�ه االأر�س بوا�صطة اأ�ص�بع اليد المح�ورة.. ١
عند دفع الكرة ب�الأ�ص�بع يجب مت�بعة الحركة بثني الر�صغ ومد الذراعين من المرفق.. ٢
 و�صع الذراع الحرة اأم�م الج�صم مع ثني المرفق لحم�ية الكرة من المدافع مع ثني الركبتين قليال وتب�عد القدمين . ٣

وتقدم قدم عن االأخرى.
يكون و�صع الجذع عند تنطيط الكرة الع�لية ممتد لالأعلى قلياًل.. ٤
يكون و�صع الجذع عند تنطيط الكرة المنخف�صة منثني�ً قلياًل.. 5
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اأن�شطة حت�شني اإلأداء وتعزيزه: 
اأداء الطالب للخبرة التعليمية كتنظيم م�ص�بق�ت  اأوق�ت الراحة )الف�صح( من �ص�أنه� تح�صين  اأن�صطة خالل  تنظيم   • 

فردية الأداء خبرة تنطيط الكرة الع�لية والمنخف�صة, ويمكن للطالب الم�ص�ركة فيه� ب�صكل اختي�ري.

الن�شاط اخلتامي:

•  تمرين�ت اإط�لة ث�بتة / تهدئة وا�صترخ�ء.

•  من�ق�صة الطالب عن مدى اال�صتف�دة مم� تم تقديمه في الدر�س.
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الن�شاط  املنزيل

تكليف الطالب اأو الطالبة باأداء اخلربة التعليمية يف املنزل وت�شوير اإلأداء مبقطع فيديو.
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تقومي نواجت التعلم:

اأ/التقومي املهاري:

موؤ�صرات االأداء
م�صتوي�ت التقدير

١٢٣٤
 و�صع الوقوف: اإحدى القدمني متقدمة على االأخرى وثقل اجل�صم موزع بني 

القدمني.

دفع الكرة ب�لتت�بع ب�جت�ه االأر�س بوا�صطة اأ�ص�بع اليد املح�ورة. 

و�صع اأ�ص�بع اليد املوؤدية للتنطيط متب�عدة وت�صري لالأم�م لل�صيطرة على الكرة. 

اجت�ه حركة ر�صغ اليد لالأم�م واالأ�صفل للتحكم يف م�صتوى ارتف�ع الكرة. 

عند دفع الكرة ب�الأ�ص�بع يجب مت�بعة احلركة اأم�م اجل�صم مع ثني املرفق حلم�ية الكرة 
من املدافع الوهمي مع ثني الركبتني قليال وتب�عد القدمني وتقدم قدم عن االأخرى.

و�صع اجلذع عند تنطيط الكرة الع�لية ممتد لالأعلى قليال ثم منثن قليال مع النظر 
لالأم�م.

املجموع

املتو�صط

يكون احلكم على االأداء وفق التقديرات الت�لية:

 ١ =   حقق الهدف   

 ٢ =   يتجه ب�إيج�بية نحو حتقيق الهدف 

  ٣ =   يحت�ج وقت�ً لتحقيق الهدف  

  مل يحقق الهدف    = ٤ 

  املتو�صط              = جمموع التقديرات / ٤ 
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ب/ التقومي املعريف:

 طرح ت�ص�وؤالت للت�كد من معرفة امل�دة )8( من ق�نون كرة ال�صلة اخل��صة بوقت اللعب. 

ج/ التقومي اإلنفعايل:

موؤ�صرات االأداء
م�صتوي�ت التقدير

مل حتقق
يتحقق

�صبط النف�س والتحكم يف االنفع�الت اأثن�ء املن�ف�صة يف كرة ال�صلة.





الوحـدة اخلام�شة
كرة اليد

عددعدد
٤احل�ص�ساحل�ص�س



٨2

نواجت التعلم:نواجت التعلم:

يتوقع من الط�لب/ـة بعد درا�صة هذه الوحدة اأن:
يم�ر�ص� ن�ص�ط�ً بدني�ً ينمي عن�صر المرونة.. ١
يم�ر�ص� ن�ص�ط�ً بدني�ً ينمي عن�صر االتزان.. ٢
يمررا الكرة بيد واحدة من م�صتوى الراأ�س.. ٣
يتمكن� من تنطيط الكرات الع�لية والمنخف�صة.. ٤
ي�صوب� الكرة من فوق الراأ�س مع االرتك�ز.. 5
يعرف� مواد ق�نون كرة اليد الت�لية: منطقة المرمى: الم�دة )6(, لعب الكرة: الم�دة ) 7(, . 6

ت�صجيل الهدف: )9(.
تعزز لديهم� اال�صتعداد ل�صبط النف�س والتحكم في االنفع�الت اأثن�ء المن�ف�صة.. 7

موا�شفات نواجت التعلم:موا�شفات نواجت التعلم:

١.  مم�ر�صة ن�ص�ٍط بديٍن ُينمي عن�صر املرونة:
 ذكرت تف��صيل موا�صف�ت هذا الن�جت يف وحدة ال�صحة واللي�قة البدنية, ويتم يف هذه الوحدة تقدمي ن�ص�ط�ت ت�صهم يف 

تطوير عن�صر املرونة, من خالل االأن�صطة التعليمية للنواجت التعلمية امل�صتهدف حتقيقه�.

٢.  مم�ر�صة ن�ص�ٍط بديٍن ُينمي عن�صر االتزان:
 ذكرت تف��صيل موا�صف�ت هذا الن�تج في وحدة ال�صحة واللي�قة البدنية, ويتم في هذه الوحدة تقديم ن�ص�ط�ت ت�صهم 

في تطوير عن�صر االتزان, من خالل االأن�صطة التعليمية للنواتج التعلمية الم�صتهدف تحقيقه�.
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٣. اأداء تمرير الكرة بيد واحدة من م�صتوى الراأ�س:
من وقوف الو�صع اأم�م�ً: حمل الكرة ب�ليد الموؤدية وثني مرفق اليد الحرة ورفعه� اأم�م ال�صدر.. ١
رفع اليد الممررة اإلى م�صتوى الراأ�س وثنيه� من مف�صل المرفق.. ٢
ت�صير راحة اليد الح�ملة للكرة اإلى االأم�م ولالأعلى.. ٣
تحريك اليد الرامية ب�تج�ه الرمي مع اأخذ خطوة لالأم�م مع تنفيذ الرمي.. ٤
لف الجذع حتى و�صول الكتف ب�لتق�طع مع محور الحو�س تقريب�ً.. 5
ميل اأعلى الجذع اإلى االأم�م قليال وتوجيه النظر نحو الكرة.. 6

٤.  اأداء تنطيط الكرات الع�لية واملنخف�صة:
من الوقوف: اإحدى القدمين متقدمة على االأخرى وثقل الج�صم موزع بين القدمين.. ١
دفع الكرة ب�لتت�بع ب�تج�ه االأر�س بوا�صطة اأ�ص�بع اليد الموؤدية للتنطيط.. ٢
و�صع اأ�ص�بع اليد الموؤدية للتنطيط متب�عدة وت�صير لالأم�م لل�صيطرة على الكرة.. ٣
اتج�ه حركة ر�صغ اليد لالأم�م ولالأ�صفل للتحكم في م�صتوى ارتف�ع الكرة.. ٤
عند دفع الكرة ب�الأ�ص�بع يجب مت�بعة الحركة بثني الر�صغ ومد الذراع من المرفق.. 5
 و�صع الذراع الحرة اأم�م الج�صم عند التنطيط مع ثني المرفق لحم�ية الكرة من المدافع مع ثني الركبتين قلياًل . 6

وتب�عد القدمين وتقدم قدم عن االأخرى.
و�صع الجذع عند تنطيط الكرة الع�لية ممتد لالأعلى قلياًل. وعند تنطيط المنخف�صة منثن قلياًل, والنظر لالأم�م.. 7

5. اأداء ت�صويب الكرة من م�صتوى الرا�س مع االرتك�ز:
من الوقوف: اإحدى القدمين متقدمة على االأخرى وثقل الج�صم موزع بين القدمين.. ١
حمل الكرة ب�ليد الم�صوبة مع انت�ص�ر االأ�ص�بع على الكرة.. ٢
و�صع اليد الحرة اأم�م الج�صم في و�صع منثن.. ٣
ميل الجذع قلياًل للخلف مع تقدم قدم االرتق�ء لالأم�م قلياًل.. ٤
مرجحة اليد الم�صوبة في حركة دائرية خلف�ً وع�لي�ً فوق م�صتوى الراأ�س للت�صويب.. 5
تحريك الرجل الحرة خطوة لالأم�م الإعط�ء عملية الت�صويب قوة اأكثر.. 6
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6. معرفة بع�س مواد ق�نون كرة اليد:
ي�صرح المعلم اأو المعلمة مواد الق�نون الت�لية: منطقة المرمى: الم�دة )6(, لعب الكرة: الم�دة ) 7(, ت�صجيل الهدف: )9(, 

مع االأخذ ب�العتب�ر الم�صتجدات على المواد المذكورة, ويتم توزيعه� على درو�س الوحدة �صمن نواتج التعلم في كل در�س.

7. �صبط النف�س والتحكم يف االنفع�الت اأثن�ء املن�ف�صة:
يرتبط الن�ص�ط الري��صي ارتب�ط�ً وثيق�ً ب�النفع�الت المتعددة كم� يتميز بقوة ج�ذبيته االنفع�لية مم� ي�صكل االأ�ص��س للت�أثير 
اله�م على �صخ�صية الفرد. لذا يجب على الط�لب اأو الط�لبة العمل على �صبط النف�س والتحكم في االنفع�الت اأثن�ء مم�ر�صة 
الن�ص�ط بم� ال ينعك�س بنتيجة �صلبية على اأدائه للمه�رة اأو التع�مل مع الزميل اأو الزميلة, ويكون دور المعلم اأو المعلمة اأثن�ء 

مم�ر�صة الن�ص�ط مت�بعة �صلوكي�ت الطالب اأو الط�لب�ت وتع�ملهم مع زمالئهم والعمل على تعديل اأي �صلوك خ�طئ.
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ميكن للمعلم واملعلمة تطبيق اأ�ص�ليب التعليم املب��صرة وغري املب��صرة التي تتطلب تفكرًيا 
عميًق� من الط�لب والط�لبة, وت�ص�عد يف ترجمة امله�م املطلوب اأداوؤه� منهم� لت�صبح 

جزًءا من �صلوكهم�.  

اأ�شاليب التعليم:اأ�شاليب التعليم:

الو�شائل التعليمية:الو�شائل التعليمية:

جه�ز تخزين بي�ن�ت اأو اأقرا�س مدجمة حتتوي على مق�طع فيديو الأداء امله�رات املتعلمة الواردة يف هذه الوحدة.

الن�شاطات:الن�شاطات:
تنظيم بع�س االألع�ب ال�صغيرة المن��صبة لالإحم�ء للبدء في الدر�س.. ١
 تنظيم مواقف �صلوكية تتطلب من الط�لب والط�لبة التحكم ب�نفع�التهم, ثم يقوم المعلم والمعلمة بدور التوجيه . ٢

االإيج�بي.
حث الطالب والط�لب�ت على االلتزام ب�صلوكي�ت تربوية ت�صهم ب�صبط النف�س وي�صعى الجميع للتقيد به�.. ٣
ا�صتخدام و�ص�ئل تعليمية ت�ص�عد على �صهولة عملية التعلم بم� يتن��صب مع كل در�س.. ٤
اختي�ر بع�س االألع�ب ال�صغيرة المن��صبة لالإحم�ء للبدء في الدر�س.. 5
اختي�ر مجموعة من تمرين�ت االإط�لة والمرونة المن��صبة لكل در�س.. 6
الطالب/ . 7 اأحد  اأو  والمعلمة  المعلم  قبل  من  لالأداء  نموذج  عر�س  مع  مب�صطة  ب�صورة  الفني  االأداء  طريقة   �صرح 

الط�لب�ت المتميزين.
اختي�ر مجموعة من االألع�ب التمهيدية التي ت�صهم في تعلم المه�رات المحددة في هذه الوحدة.. 8
 تنظيم من�ف�ص�ت م�صغرة ت�صهم في اإ�صب�ع رغب�ت وميول الطالب/ الط�لب�ت التن�ف�صية وت�ص�عد على �صرعة تطوير . 9

االأداء.
تو�صيح مواد الق�نون الت�لية: منطقة المرمى: الم�دة )6(, لعب الكرة: الم�دة ) 7(, ت�صجيل الهدف: )9(, التي . ١٠

              ت�صهم بم�ص�ركة الطالب/ الط�لب�ت في تحكيم المن�ف�ص�ت الم�صغرة.
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اأ�شاليب التقومي:اأ�شاليب التقومي:
تقييم نواجت التعلم يف الوحدة ب��صتخدام:

✓  نم�ذج المالحظة والر�صد لتنفيذ االأداء المه�ري.

✓  اختب�ر قي��س م�صتوى عن�صر المرونة.

✓  اختب�ر قي��س م�صتوى عن�صر االتزان.

✓  تقييم المج�ل المعرفي  من خالل عر�س النم�ذج الم�صورة لتعرف االأداء ال�صحيح وت�صل�صل مراحله.

✓  مت�بعة ال�صلوك االنفع�لي اأثن�ء تنفيذ الخبرة وبعده.

الروابط التعليمية:الروابط التعليمية:

تنفيذ مجموعة من تمرين�ت اال�صترخ�ء والتهدئة في نه�ية كل در�س.. ١١
اإعط�ء تغذية راجعة الأهم النق�ط الفنية للمه�رات والت�أكيد على االأخط�ء ال�ص�ئعة - المالحظة - عند تنفيذه�.. ١٢
عبر . ١٣ مب��صر  غير  ب�صكل  وتحقيقه�  الغ�ية  لتلك  والمعرفية  االنفع�لية  االأهداف  لتحقيق  مواقف  ت�صميم   يف�صل 

م�صيرات اأداء ومواقف مق�صودة وا�صتثم�ر المواقف ال�صتث�رة دافعية الط�لب والط�لبة و�صد االنتب�ه لبث التوجيه�ت 
المتعلقة ب�لجوانب االنفع�لية والمعرفية.

https://youtu.be/DVrY6kktbfY

 https://youtu.be/HncGFpbUzk4

https://youtu.be/4_sVpfIxaj0
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در�س تطبيقي
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ت�صويب الكرة من م�صتوى 
الراأ�س مع االرتك�ز اخلربة التعليمية كرة اليد الوحدة التعليمية

١ عدد احل�ش�س اخل�م�س االبتدائي ال�شف الدرا�شي

املم�ر�صة اأ�شلوب التدري�س التعليم التع�وين ا�شرتاتيجية التعليم

كرات يد �صغرية /  اأطواق/  �ص�فرة/  زي�رة غرفة امل�ص�در اإلأدوات امل�شتخدمة

ت�شميم لدر�س تطبيقي من درو�س الوحدة

نواجت التعلم:

نتيجة لتعلم هذه اخلربة التعليمية ي�صتطيع الط�لب والط�لبة اأن:

ي�صوب� الكرة من م�صتوى الراأ�س مع االرتك�ز بطريقة �صحيحة.                                         مهاري . ١
يطبق� امل�دة )9( من ق�نون كرة اليد اخل��صة بت�صجيل الهدف.                    معريف )قانوين(. ٢
)�شخ�شي(. ٣ انفعايل  ي�صتعدا ل�صبط النف�س والتحكم يف االنفع�الت اأثن�ء املن�ف�صة.                                  

اإلإجراءات التدري�شية:

اأن�شطة المعلم والمعلمة:
• �صرح موا�صف�ت نواتج التعلم المطلوب تطبيقه�.

• عر�س نموذج لنواتج التعلم بو�ص�ئل العر�س المن��صبة.

• منح الطالب فر�صة من��صبة لتجريب اأداء نواتج التعلم. 

• ابتك�ر مواقف ال�صتث�رة دافعية الطالب وجذب انتب�ههم.

• تر�صيد اإجراءات تحقيق االأهداف المعرفية واالنفع�لية.
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اأن�شطة التعلم:
• االإحم�ء الجيد وخ��صة لمف��صل الكتف والذراع والجذع.

اإلى االأم�م,  •  تطبيق�ت تت�صمن تمرير الكرة بيد واحدة من م�صتوى الكتف, وتمرير الكرة ب�ليدين من االأ�صفل 

والج�نب, واالأعلى, كمتطلب�ت �ص�بقة للخبرة؛ للت�أكد من اإتق�ن الطالب /الط�لب�ت له�.

•  م�ص�هدة عر�س فيديو تعليمي لمه�رة الت�صويب من م�صتوى الراأ�س مع االرتك�ز, وتعليق المعلم على الخطوات.

اأن�شطة الطالب والطالبة:
 اأداء اإحم�ء ع�م عب�رة عن الجري حول الملعب مع اأداء بع�س التمرين�ت من الجري مع التركيز على تم�رين مف��صل . ١

الكتف والذراع والجذع والركبتين.
 اأداء اإحم�ء خ��س عب�رة عن م�ص�بقة ت�صجيل التمريرات المتت�لية لكل فريق بدون مرمى, بحيث يوزع الطالب على . ٢

فريقين كل فريق يوؤدي خم�صة تمريرات متت�لية تحت�صب له نقطة.
اأداء الت�صويب من م�صتوى الراأ�س مع االرتك�ز نحو الح�ئط ب�ل�صكل ال�صحيح.. ٣
اأداء الت�صويب من م�صتوى الراأ�س مع االرتك�ز نحو اأطواق معلقة على الح�ئط ب�ل�صكل ال�صحيح. . ٤
اأداء الت�صويب من م�صتوى الراأ�س مع االرتك�ز نحو المرمى ومن فوق ع�ر�صة )ع�ر�صة مرمى اآخر متحرك(.. 5

مالحظة اإلأداء:
انت�ص�ر االأ�ص�بع على الكرة.. ١
اليد الحرة اأم�م الج�صم في و�صع منثن.. ٢
مرجحة اليد الم�صوبة في حركة دائرية خلف�ً وع�لي�ً م�صتوى الراأ�س للت�صويب.. ٣
تحريك الرجل الحرة خطوة لالأم�م الإعط�ء عملية الت�صويب قوة اأكثر.. ٤
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اأن�شطة حت�شني اإلأداء وتعزيزه: 
اإلى فريقين وعمل من�ف�صة بينهم� في كرة اليد مع التركيز على الت�صويب من  •  يمكن للمعلم تق�صيم الطالب 

م�صتوى الراأ�س مع االرتك�ز بحيث يح�صب الهدف بهدفين في ح�ل اإتق�ن عملية الت�صويب.

الن�شاط اخلتامي:

• تمرين�ت اإط�لة ث�بتة / تهدئة وا�صترخ�ء. 

• من�ق�صة الطالب عن مدى اال�صتف�دة مم� تم تقديمه في الدر�س.
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الن�شاط  املنزيل
تكليف الطالب اأو الطالبة بت�شوير اأدائه لت�شويب كرة اليد من م�شتوى الراأ�س من الوقوف، وامل�شي، 

واجلري.
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تقومي نواجت التعلم:

اأ. التقومي املهاري )بدين(:

موؤ�صرات االأداء
م�صتوي�ت التقدير

١٢٣٤
من و�صع الوقوف: اإحدى القدمني متقدمة على االأخرى وثقل اجل�صم موزع بني 

القدمني. 

حمل الكرة ب�ليد امل�صوبة مع انت�ص�ر االأ�ص�بع على الكرة.

و�صع اليد احلرة اأم�م اجل�صم يف و�صع منثن.  

ميل اجلذع قلياًل للخلف مع تقدم قدم االرتق�ء لالأم�م قلياًل.

مرجحة اليد امل�صوبة يف حركة دائرية خلف�ً وع�لي�ً عند م�صتوى الراأ�س للت�صويب.

حتريك الرجل احلرة خطوة لالأم�م الإعط�ء عملية الت�صويب قوة اأكرث. 

املجموع

املتو�صط

يكون احلكم على االأداء وفق التقديرات الت�لية:

 ١ =   حقق الهدف   

 ٢ =   يتجه ب�إيج�بية نحو حتقيق الهدف 

  ٣ =   يحت�ج وقت�ً لتحقيق الهدف  

  مل يحقق الهدف    = ٤ 

  املتو�صط              = جمموع التقديرات / ٤ 



9٣

ب. التقومي املعريف:

طرح ت�ص�وؤالت للت�أكد من معرفة امل�دة )9( من ق�نون كرة اليد اخل��صة بت�صجيل الهدف.

ج. التقومي اإلنفعايل:

موؤ�صرات االأداء
م�صتوي�ت التقدير

مل حتقق
يتحقق

اال�صتعداد ل�صبط النف�س والتحكم يف االنفع�الت اأثن�ء املن�ف�صة.





الوحـدة ال�شاد�شة
التن�س

عددعدد
٤احل�ص�ساحل�ص�س
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نواجت التعلم:نواجت التعلم:

يتوقع من الط�لب/ـة بعد درا�صة هذه الوحدة اأن:
يم�ر�ص� ن�ص�ط�ً بدني�ً ينمي عن�صر اللي�قة القلبية التنف�صية . ١
يم�ر�ص� ن�ص�ط�ً بدني�ً ينمي عن�صر القدرة الع�صلية.. ٢
يوؤدي� االإر�ص�ل الم�صتقيم بطريقة �صحيحة.. ٣
يوؤدي� ال�صربة الخلفية بطريقة �صحيحة.. ٤
يوؤدي� ال�صربة ال�ص�حقة بطريقة �صحيحة.. 5
يطبق� ال�صربة الط�ئرة الع�لية ب�صكل �صحيح.. 6
يعرف� مواد ق�نون  التن�س الت�لية: الكره: ق�عدة )٣(, الم�صرب: ق�عدة )٤(.. 7
يتعزز لديهم� تنمية الم�ص�ركة مع االآخرين.. 8
يتعزز لديهم� �صبط النف�س والتحكم في االنفع�الت.. 9

موا�شفات نواجت التعلم:موا�شفات نواجت التعلم:

١. مم�ر�صة ن�ص�ٍط بديٍن ُينمي عن�صر اللي�قة القلبية التنف�صية:
ذكرت تف��صيل موا�صف�ت هذا الن�جت يف وحدة ال�صحة واللي�قة البدنية, ويتم يف هذه الوحدة تقدمي ن�ص�ط�ت ت�صهم يف 

تطوير عن�صر اللي�قة القلبية التنف�صية, من خالل االأن�صطة التعليمية للنواجت التعلمية امل�صتهدف حتقيقه�.

٢.مم�ر�صة ن�ص�ٍط بديٍن ُينمي عن�صر القدرة الع�صلية:
 ذكرت تف��صيل موا�صف�ت هذا الن�تج في وحدة ال�صحة واللي�قة البدنية, ويتم في هذه الوحدة تقديم ن�ص�ط�ت ت�صهم 

في تطوير عن�صر القدرة الع�صلية, من خالل االأن�صطة التعليمية للنواتج التعلمية الم�صتهدف تحقيقه�.

٣.اأداء االإر�ص�ل امل�صتقيم:
هو االإر�ص�ل االأقوى واالأ�صرع واالأكثر ا�صتخدام�, ويوؤدى وفق الو�صف الت�لي:

م�صك الم�صرب بين قب�صة ال�صربة االأم�مية والخلفية.. ١
الم�صرب عمودي على االأر�س ويكون نحو االتج�ه الذي �صوف ي�صرب فيه الكرة.. ٢
 تحريك الم�صرب واليد الح�ملة للم�صرب اإلى االأ�صفل مع�ً, ونقل ثقل الج�صم على القدم الخلفية.. ٣
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ا�صتدارة الم�صرب اإلى الخلف, ثم لالأعلى مع رفع اليد ح�ملة الكرة اإلى االأعلى لرميه�.. ٤
تحريك الم�صرب خلف الظهر والمرفق اإلى االأعلى, مع انحن�ء الج�صم اإلى االأم�م.. 5
رفع الم�صرب ع�لي�ً لمق�بلة الكرة و�صربه�, مع ا�صتدارة الم�صرب للجهة المق�بلة من الج�صم.. 6
نقل ثقل الج�صم لالأم�م بعد �صرب الكرة, والم�صرب في الجهة المق�بلة للج�صم.. 7

٤. اأداء ال�صربة اخللفية:
 من وقفة اال�صتعداد.. ١
 تحريك اليد الح�ملة للم�صرب ج�نب� خلف� حتى و�صوله اإلى م�صتوى فوق الراأ�س, مع رفع مقدمة القدم االأم�مية . ٢

لالأعلى.
 دوران الج�صم ج�نب�ً مع اأخذ خطوة ونقل وزن الج�صم لالأم�م, وخف�س راأ�س الم�صرب لم�صتوى الحو�س ا�صتعداداً . ٣

ل�صرب الكرة.
�صرب الكرة عند و�صول الم�صرب لنقطة تالقيه مع الكرة اأم�م قدم االرتك�ز.. ٤
 اأخذ خطوة ب�لرجل الحرة لمت�بعة �صرب الكرة لو�صول الم�صرب اأم�م الج�صم لم�صتوى اأعلى من الراأ�س مع رفع . 5

كعب الرجل الحرة عن االأر�س.
يرتكز وزن الج�صم على الرجل الحرة, مع رفع كعب رجل االرتك�ز عن االأر�س.. 6

5.  اأداء ال�صربة ال�ص�حقة:
تعد من ال�صرب�ت المهمة في لعبة كرة التن�س وتوؤدى وفق الو�صف الت�لي:. ١
 مرجحة الم�صرب من فوق الراأ�س ثم الى االم�م الأعلى ل�صرب الكرة ع�لي� وللخلف, ثم لالأم�م ال�صتقب�ل الكرة . ٢

الع�لية الق�دمة من المن�ف�س.
يمكن توجيهه� الى اأي نقطة في الملعب الخ��س ب�لمن�ف�س.. ٣
 توؤدى اأثن�ء الحركة ويمكن اأن تكون من الجري ال�صريع لمالق�ة الكرة ولي�س من الثب�ت.. ٤
 على الالعب تقدير المك�ن ال�صحيح لمالق�ة الكرة بمجرد مالحظة خط �صيره� اأثن�ء لعبه� من المن�ف�س. . 5
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6.- اأداء ال�صربة الط�ئرة الع�لية:
توؤدى وفق الو�صف الت�لي:

 �صحب الذراع الح�ملة للم�صرب للخلف قلياًل واإلى الج�نب الخلفي ويكون الم�صرب ع�لي�ً.. ١
 اأخذ خطوة ب�لقدم الي�صرى اأو اليمنى لالأم�م مع - دفع الم�صرب لالأ�صفل ب�تج�ه الكرة.. ٢
 مق�بلة �صبكة الم�صرب ملعب المن�ف�س اأو المك�ن المق�صود توجيه الكرة اإليه مع المح�فظة على ثب�ت الر�صغ. . ٣
مت�بعة حركة ال�صرب على امتداد الذراع ال�ص�ربة نحو ال�صبكة.. ٤

7. معرفة بع�س مواد ق�نون التن�س:
ي�صرح المعلم اأو المعلمة مواد الق�نون الت�لية:الكره: ق�عدة )٣(, الم�صرب: ق�عدة )٤(, مع االأخذ ب�العتب�ر الم�صتجدات 

على المواد المذكورة,  ويتم توزيعه� على درو�س الوحدة �صمن نواتج التعلم في كل در�س.

8. تنمية امل�ص�ركة مع االآخرين:
الم�ص�ركة مع االآخرين هو القي�م بعمٍل الإتم�م هدٍف معيٍن اأو الم�ص�عدة للقي�م بم� يطلبه �صخ�ٌس اآخر, وله الكثير من 

الفوائد التي تعود ب�لخير على المت�ص�ركين منه: زي�دة التح�صيل العملي, وزي�دة خبرات الط�لب, والمه�رات المكت�صبة عنَد 
التعلم التع�ونّي, بن�ء عالق�ت جيدة, وتو�صيع دائرة االأ�صدق�ء, تنمية المه�رات التعليمية, والمه�رات االجتم�عية, الت�صرف 

ب�صكل جيد مع االآخرين, زي�دة تقدير ال�صخ�س لنف�صه, تعلم الم�ص�ركة والعمل الجم�عي, تحقيق نج�ح اأكبر, زي�دة الثقة 
ب�لنف�س. 

9. �صبط النف�س والتحكم يف االنفع�الت اأثن�ء املن�ف�صة:
يرتبط الن�ص�ط الري��صي ارتب�ط�ً وثيق�ً ب�النفع�الت المتعددة كم� يتميز بقوة ج�ذبيته االنفع�لية مم� ي�صكل االأ�ص��س 

للت�أثير اله�م على �صخ�صية الفرد. لذا يجب على الط�لب اأو الط�لبة العمل على �صبط النف�س والتحكم في االنفع�الت 
اأثن�ء مم�ر�صة الن�ص�ط بم� ال ينعك�س بنتيجة �صلبية على اأدائه للمه�رة اأو التع�مل مع الزميل اأو الزميلة, ويكون دور المعلم 

اأو المعلمة اأثن�ء مم�ر�صة الن�ص�ط مت�بعة �صلوكي�ت الطالب اأو الط�لب�ت وتع�ملهم مع زمالئهم والعمل على تعديل اأي 
�صلوك خ�طئ. 
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ميكن للمعلم واملعلمة تطبيق اأ�ص�ليب التعليم املب��صرة وغري املب��صرة التي تتطلب تفكرًيا 
عميًق� من الط�لب والط�لبة, وت�ص�عد يف ترجمة امله�م املطلوب اأداوؤه� منهم� لت�صبح جزًءا 

من �صلوكهم�.   

اأ�شاليب التعليم:اأ�شاليب التعليم:

الو�شائل التعليمية:الو�شائل التعليمية:

جه�ز تخزين بي�ن�ت اأو اأقرا�س مدجمة حتتوي على مق�طع فيديو الأداء امله�رات املتعلمة الواردة يف هذه الوحدة.

الن�شاطات:الن�شاطات:
تهيئة الط�لب والط�لبة للبدء في الدر�س من خالل بع�س االألع�ب ال�صغيرة التي تحقق ذلك.. ١
 يو�صح المعلم والمعلمة اأهمية الترويح االإيج�بي, والم�ص�ركة مع االآخرين, واإمك�نية ا�صتغالل لعبة التن�س خالل . ٢

االأوق�ت الحرة والتنزه.
يطلع الط�لب والط�لبة على نم�ذج للم�ص�رب الم�صتخدمة في األع�ب الم�صرب بهدف تمييزه�.. ٣
ا�صتخدام و�ص�ئل تعليمية ت�ص�عد على �صهولة عملية التعلم بم� يتن��صب مع كل در�س.. ٤
تنفيذ مجموعة من تمرين�ت االإط�لة والمرونة المن��صبة لكل در�س.. 5
اأو . 6 اأحد الطالب  اأو  الفني ب�صورة مب�صطة مع عر�س نموذج لالأداء من قبل المعلم والمعلمة   �صرح طريقة االأداء 

الط�لب�ت المتميزين.
 تنفيذ بع�س التدريب�ت واالألع�ب والم�ص�بق�ت التمهيدية التي ت�ص�عد في تعلم المه�رات وفق االأ�صلوب والت�صكيل . 7

المن��صب.
تنظيم من�ف�ص�ت فردية وزوجية م�صغرة ت�صهم في اكت�ص�ب االأداء الفني الجيد للمه�رة.. 8
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اأ�شاليب التقومي:اأ�شاليب التقومي:
تقييم نواجت التعلم يف الوحدة ب��صتخدام:

✓ نم�ذج المالحظة والر�صد لتنفيذ االأداء المه�ري.

✓ اختب�ر قي��س م�صتوى عن�صر اللي�قة القلبية التنف�صية.

✓ اختب�ر قي��س م�صتوى عن�صر القدرة الع�صلية.

✓ تقويم المج�ل المعرفي من خالل عر�س النم�ذج الم�صورة لتعرف االأداء ال�صحيح وت�صل�صل مراحله.

✓ مت�بعة ال�صلوك االنفع�يل اأثن�ء تنفيذ اخلربة وبعده.

الروابط التعليمية:الروابط التعليمية:

 تو�صيح مواد الق�نون الت�لية: الكره: ق�عدة )٣(, الم�صرب: ق�عدة )٤(, والتي ت�صهم بم�ص�ركة الط�لب والط�لبة . 9
في تحكيم المن�ف�ص�ت الم�صغرة.

تنفيذ مجموعة من تمرين�ت التهدئة في نه�ية كل در�س.. ١٠
اإعط�ء تغذية راجعة الأهم النق�ط الفنية للمه�رات والت�أكيد على االأخط�ء ال�ص�ئعة - المالحظة - عند تنفيذه�.. ١١
عبر . ١٢ مب��صر  غير  ب�صكل  وتحقيقه�  الغ�ية  لتلك  والمعرفية  االنفع�لية  االأهداف  لتحقيق  مواقف  ت�صميم   يف�صل 

م�صيرات اأداء ومواقف مق�صودة وا�صتثم�ر المواقف ال�صتث�رة دافعية الط�لب والط�لبة و�صد االنتب�ه لبث التوجيه�ت 
المتعلقة ب�لجوانب االنفع�لية والمعرفية.

https://youtu.be/8VDZRe_KVDg

https://youtu.be/PWtamVA4meo

https://youtu.be/71Up6RW1Lv8
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در�س تطبيقي
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االر�ص�ل امل�صتقيم يف كرة 
التن�س اخلربة التعليمية التن�س الوحدة التعليمية

١ عدد احل�ش�س اخل�م�س االبتدائي ال�شف الدرا�شي

املم�ر�صة اأ�شلوب التدري�س التعليم التع�وين ا�شرتاتيجية التعليم

  كرات بال�صتكية �صغرية , م�ص�رب بال�صتكية, ر�صوم تو�صيحية للخربات التعليمية, 
اأجهزة عر�س ) فيديو( اإلأدوات امل�شتخدمة

ت�شميم لدر�س تطبيقي من درو�س الوحدة

نواجت التعلم:

نتيجة لتعلم هذه اخلربة التعليمية ي�صتطيع الط�لب والط�لبة اأن يطورا قدراتهم� على:

)بدين( . ١ مهاري  يوؤدي� االإر�ص�ل امل�صتقيم ب�صورة �صحيحة.         
)قانوين(. ٢ معريف  يعرف� الق�عدة )٤( من ق�نون التن�س اخل��صة ب�مل�صرب.        
)�شخ�شي(. ٣ انفعايل  ينمي� امل�ص�ركة مع االآخرين.                                                             

اإلإجراءات التدري�شية:
اأن�شطة المعلم والمعلمة:

•  �صرح موا�صف�ت نواتج التعلم المطلوب تطبيقه�.
•  عر�س نموذج لنواتج التعلم بو�ص�ئل العر�س المن��صبة. 

•  منح الطالب فر�صة من��صبة لتجريب اأداء نواتج التعلم.
•  ابتك�ر مواقف ال�صتث�رة دافعية الطالب وجذب انتب�ههم.
• تر�صيد اإجراءات تحقيق االأهداف المعرفية واالنفع�لية.
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اأن�شطة التعلم:
• تدريب�ت االإحم�ء التي تت�صمن مه�رات الم�صي والجري, والجري الج�نبي, وم�صك الع�ص� وتحريكه� من اأعلى 

اإلى االأ�صفل.
• �صرح مب�صط لخبرة االإر�ص�ل الم�صتقيم ب�صورة �صحيحة, وب�ال�صتف�دة من ال�صور والر�صوم التو�صيحية.

• م�ص�هدة عر�س فيديو تعليمي لمه�رة االإر�ص�ل الم�صتقيم مع تعليق المعلم على اأهم الخطوات.

اأن�شطة الطالب والطالبة:
•  اأداء اإحم�ء عب�رة عن مه�رات الم�صي والجري, والجري الج�نبي, وم�صك الع�ص� وتحريكه� في اتج�ه من االأعلى 

اإلى االأ�صفل.
• م�ص�هدة فيلم تو�صيحي مب�صط لمه�رة االإر�ص�ل الم�صتقيم ب�ل�صكل ال�صحيح.

مقتدي�ن  �صحيحة  ب�صورة  الم�صتقيم  االإر�ص�ل  الأداء  ال�صحيحة  ب�لطريقة  البال�صتيكي  التن�س  م�صرب  •  م�صك 
بنموذج المعلم/ المعلمة وذلك على �صكل ن�صف دائرة.

• يقوم المعلم والمعلمة بت�صحيح اأو�ص�ع الطالب/ الط�لب�ت الذين لديهم اأخط�ء اأداء االإر�ص�ل الم�صتقيم.
•  يق�صم المعلم والمعلمة الطالب/ الط�لب�ت بن�ء على م� �صبق اإلى مجموعتين متقنين/متقن�ت وغير ذلك, ويقوم 
الطالب/ الط�لب�ت المتقنين لمه�رة االإر�ص�ل الم�صتقيم بطريقة �صحيحة بت�صحيح اأو�ص�ع زمالئهم وتعليمهم 

االأداء االأمثل.

مالحظة اإلأداء:
تحريك الم�صرب واليد الح�ملة للم�صرب اإلى االأ�صفل مع�ً, مع نقل ثقل الج�صم على القدم الخلفية.. ١
ا�صتدارة الم�صرب اإلى الخلف, ثم لالأعلى مع رفع اليد ح�ملة الكرة اإلى االأعلى لرميه�.. ٢
تحريك الم�صرب خلف الظهر والمرفق اإلى االأعلى, مع انحن�ء الج�صم اإلى االأم�م.. ٣
نقل ثقل الج�صم لالأم�م بعد �صرب الكرة, والم�صرب في الجهة المق�بلة للج�صم.. ٤
ا�صتقب�ل الكرة الق�دمة من الزميل ب�رتف�ع�ت ع�لية مختلفة و�صربه� وهي ط�ئرة نحو الزميل. . 5
التركيز على ال�صربة الط�ئرة الع�لية, مع زي�دة عدد الزمالء لي�صبح اثنين في كل ملعب.. 6
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اأن�شطة حت�شني اإلأداء وتعزيزه: 
•  يمكن للمعلم / المعلمة تنظيم اأن�صطة خالل اأوق�ت الراحة من �ص�أنه� تح�صين اأداء الطالب   للخبرة التعليمية

مثل:
 القي�م بمق�رنة اأدائهم مع موا�صف�ت االأداء ال�صحيح لالإر�ص�ل ال�صحيح الموجودة في و�ص�ئل االإي�ص�ح.

الن�شاط اخلتامي:

• تمرين�ت اإط�لة ث�بتة / تهدئة وا�صترخ�ء.

• من�ق�صة الطالب عن مدى اال�صتف�دة مم� تم تقديمه في الدر�س.
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الن�شاط  املنزيل
• ميكن اأن يقوم املعلم / املعلمة باإعطاء الطالب/ الطالبات بع�س املهام التي تعزز العملية التعليمية 

املرتبطة بهذه اخلربة التعليمية مثل:
اإلطالع على رابط الفيديو التعليمي ملهارة اإلإر�شال امل�شتقيم.
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تقومي نواجت التعلم:

اأ/التقومي املهاري:

موؤ�صرات االأداء
م�صتوي�ت التقدير

١٢٣٤
م�صك امل�صرب بني قب�صة ال�صربة االأم�مية واخللفية.

اجت�ه امل�صرب عمودي�ً على االأر�س ويكون نحو االجت�ه الذي �صوف ي�صرب فيه الكرة.

حتريك امل�صرب واليد احل�ملة للم�صرب اإىل االأ�صفل مع�ً, مع نقل ثقل اجل�صم على 
القدم اخللفية.

ا�صتدارة امل�صرب اإىل اخللف, ثم اإىل االأعلى مع رفع اليد ح�ملة الكرة اإىل االأعلى لرميه�

رفع امل�صرب ع�لي�ً ملق�بلة الكرة و�صربه�, مع ا�صتدارة امل�صرب للجهة املق�بلة من اجل�صم 
بعد �صرب الكرة.

نقل ثقل اجل�صم لالأم�م بعد �صرب الكرة, وامل�صرب يف اجلهة املق�بلة للج�صم.

املجموع

املتو�صط
يكون احلكم على االأداء وفق التقديرات الت�لية:

 ١ =   حقق الهدف   

 ٢ =   يتجه ب�إيج�بية نحو حتقيق الهدف 

  ٣ =   يحت�ج وقت�ً لتحقيق الهدف  

  مل يحقق الهدف    = ٤ 

  املتو�صط              = جمموع التقديرات / ٤ 
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ب/ التقومي املعريف:

طرح ت�ص�وؤالت للت�أكد من معرفة الق�عدة )٤( من ق�نون التن�س اخل��صة ب�مل�صرب.

ج/ التقومي اإلنفعايل:

موؤ�صرات االأداء
م�صتوي�ت التقدير

مل حتقق
يتحقق

تنمية امل�ص�ركة مع االآخرين.





الوحـدة ال�شابعة
كرة الطاولة

عددعدد
٤احل�ص�ساحل�ص�س
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نواجت التعلم:نواجت التعلم:
يتوقع من الط�لب/ـة بعد درا�صة هذه الوحدة اأن:

يم�ر�ص� ن�ص�ط�ً بدني�ً ينمي القوة الع�صلية.. ١
يم�ر�ص� ن�ص�ط�ً بدني�ً ينمي عن�صر ال�صرعة.. ٢
يوؤدي� ال�صربة الرافعة الخلفية ب�لطريقة ال�صحيحة.. ٣
يطبق� ال�صربة الرافعة االأم�مية ب�لطريقة ال�صحيحة.. ٤
يطبق� ال�صربة ن�صف الط�ئرة ب�لطريقة ال�صحيحة.. 5
يوؤدي� ال�صربة ال�ص�حقة االأم�مية ب�لطريقة ال�صحيحة.. 6
يعرف� مواد ق�نون كرة الط�ولة الت�لية: الم�صرب: ٢/ ٤, تعريف�ت: ٢/ 5.. 7
يتعزز لديهم� تنمية الحم��صة المقبولة.. 8

موا�شفات نواجت التعلم:موا�شفات نواجت التعلم:

١. مم�ر�صة ن�ص�ٍط بديٍن ُينمي عن�صر القوة الع�صلية:
 ذكرت تف��صيل موا�صف�ت هذا الن�تج في وحدة ال�صحة واللي�قة البدنية, ويتم في هذه الوحدة تقديم ن�ص�ط�ت ت�صهم 

في تطوير القوة الع�صلية, من خالل االأن�صطة التعليمية للنواتج التعلمية الم�صتهدف تحقيقه�.

٢. مم�ر�صة ن�ص�ٍط بدنٍي ُينمي عن�صر ال�صرعة:
ذكرت تف��صيل موا�صف�ت هذا الن�تج في وحدة ال�صحة واللي�قة البدنية, ويتم في هذه الوحدة تقديم ن�ص�ط�ت ت�صهم في 

تطوير عن�صر ال�صرعة, من خالل االأن�صطة التعليمية للنواتج التعلمية الم�صتهدف تحقيقه�.

٣. اأداء ال�صربة الرافعة الخلفية:
 تكون القدم الي�صرى متقدمة على اليمنى  والكتف االأيمن مواجه� لل�صبكة.. ١
المرجحة . ٢ وعدم  الج�صم  ن�حية  من  المرفق  انثن�ء  مع  االأم�م  اإلى  قليال  م�ئال  الج�صم  من  العلوي  الجزء   يكون 

الكبيرة.
 يتم �صرب الكرة من مقدمة الذراع بتحريك الر�صغ على �صكل قو�س واإرج�ع الم�صرب للخلف قليال بحيث يتم نقل        . ٣

الج�صم اإلى االأم�م قليال بعد اأداء هذه ال�صرب�ت.
يتم مت�بعة االأداء بموا�صلة اليد ال�ص�ربة الحركة اإلى االأم�م. . ٤
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٤.  اأداء ال�صربة الرافعة االأم�مية:
القدمين . ١ بين  الم�ص�فة  تكون  اأن  بزاوية ٤5 على  واليمنى منحرفة  الي�صرى متقدمة لالأم�م  القدم  الوقوف:   من 

م�ص�وية لعر�س الكتفين, والجذع لالأم�م قلياًل.
 مرجحة الم�صرب للخلف مع دفع الكتف االأي�صر اإلى االأم�م بحيث يكون الجذع االأ�صفل متجه� لجهة اليمين.. ٢
 �صرب الكرة عندم� ت�صل اإلى اأعلى ارتف�ع له� من نقل ثقل الج�صم من القدم الخلفية اإلى االأم�مية, مع مت�بعة اليد . ٣

ال�ص�ربة حركة الكرة لت�صل اإلى اأعلى الراأ�س.

5.  اأداء ال�صربة ن�صف الط�ئرة:
الركبتين . ١ انثن�ء ب�صيط في  المن��صب بحيث يكون الجذع م�ئال قليال لالأم�م مع  الط�لب و�صع اال�صتعداد   يتخذ 

وتكون القدم�ن متب�عدتين.
 يو�صع الم�صرب في طريق الكرة بعد ارتداده� مب��صرة عن �صطح الط�ولة اإلى االأعلى محتفظ� ب�لم�صرب بزاوية.. ٢
 يقوم الذراع االأم�مي الح�مل للم�صرب بدفع الكرة دون ا�صتخدام للر�صغ مع مراع�ة ثني المرفق بحيث تكون اليد . ٣

وال�ص�عد على ا�صتق�مة واحدة.

6. اأداء ال�صربة ال�ص�حقة االأم�مية:
الوقوف والقدم الي�صرى متقدمة على اليمين والكتف االأي�صر متجه نحو الط�ولة.. ١
  �صحب اليد اليمنى للخلف بعد لم�س الكرة �صطح الط�ولة, ويكون وجه الم�صرب م�ئاًل لالأ�صفل وت�صرب الكرة عند . ٢

و�صوله� اإلى اأعلى ارتداد له�.
 عند االنته�ء من ال�صربة تمتد الذراع لالأم�م ب�تج�ه الكرة اإلى اأن ت�صل اأم�م وجه الط�لب اأو تجت�زه اإلى الي�ص�ر.. ٣
 نقل مركز ثقل الج�صم من القدم اليمنى اإلى الي�صرى مع لف الجذع من الي�ص�ر لليمين.. ٤

7. معرفة بع�س مواد ق�نون كرة الط�ولة:
ي�صرح المعلم اأو المعلمة مواد الق�نون الت�لية: الم�صرب: ٢/ ٤, تعريف�ت: ٢/ 5, مع االأخذ ب�العتب�ر الم�صتجدات على 

المواد المذكورة,  ويتم توزيعه� على درو�س الوحدة �صمن نواتج التعلم في كل در�س.

8. تنمية الحم��صة المقبولة:
احلم��صة يف اللغة ال�صدة, وال�صج�عة, تقول: حم�س االأمر: ا�صتد, وحم�س ب�ل�صيء: اأولع به, وحتم�س فالن لالأمر: ا�صتدت رغبته فيه, 

واالأحم�س: ال�صج�ع, وال�صلب, لذا ف�إن على املعلم واملعلمة مراقبة �صلوك طالبهم اأثن�ء مم�ر�صة الن�ص�ط البدين على اأال يوؤثر احلم��س �صلب�ً 
على �صلوك طالبهم خ��صة اأثن�ء م�ص�ركتهم يف املن�ف�صة.
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ميكن للمعلم واملعلمة تطبيق اأ�ص�ليب التعليم املب��صرة وغري املب��صرة التي تتطلب تفكرًيا 
عميًق� من الط�لب والط�لبة, وت�ص�عد يف ترجمة امله�م املطلوب اأداوؤه� منهم� لت�صبح جزًءا 

من �صلوكهم�.   

اأ�شاليب التعليم:اأ�شاليب التعليم:

الو�شائل التعليمية:الو�شائل التعليمية:
جه�ز تخزين بي�ن�ت اأو اأقرا�س مدجمة حتتوي على مق�طع فيديو الأداء امله�رات املتعلمة الواردة يف هذه الوحدة.

الن�شاطات:الن�شاطات:
تنظيم اأن�صطة بدنية ت�صهم في تهيئة الط�لب والط�لبة للبدء في الدر�س.. ١
تق�صيم الطالب والط�لب�ت اإلى مجموع�ت من��صبة, والت�أكيد على تنمية الم�ص�ركة االإيج�بية مع االآخرين اأثن�ء . ٢

               الن�ص�ط البدين. 
ا�صتخدام و�ص�ئل تعليمية ت�ص�عد على �صهولة عملية التعلم بم� يتن��صب مع كل در�س.. ٣
تنفيذ تمرين�ت مب�صطة لالإط�لة والمرونة لك�فة اأجزاء الج�صم. . ٤
تنظيم �صل�صلة من تمرين�ت التهيئة الحرة المن��صبة.. 5
تنظيم ن�ص�ط حر ب��صتخدام م�صرب كرة الط�ولة مع تن�صيق الميدان ب�صورة تتيح للط�لب والط�لبة ب�لحركة.. 6
تقديم نموذج من قبل المعلم والمعلمة اأو بع�س الطالب/ الط�لب�ت المميزين.. 7
تطبيق المه�رة من خالل االأداء الفردي, والزوجي مع الت�أكيد على التغذية الراجعة االإيج�بية.. 8
 تنظيم من�ف�ص�ت م�صغرة ت�صهم في اإ�صب�ع رغب�ت وميول الطالب/ الط�لب�ت التن�ف�صية وت�ص�عد على �صرعة تطوير . 9

االأداء.
تو�صيح مواد الق�نون الت�لية: الم�صرب: ٢/ ٤, تعريف�ت: ٢/ 5, التي ت�صهم بم�ص�ركة الطالب/ الط�لب�ت في تحكيم . ١٠

              املن��ص�ت امل�صغرة. 
تنفيذ مجموعة من تمرين�ت التهدئة في نه�ية كل در�س.. ١١
اإعط�ء تغذية راجعة الأهم النق�ط الفنية للمه�رات والت�أكيد على االأخط�ء ال�ص�ئعة - المالحظة - عند تنفيذه�.. ١٢
عبر . ١٣ مب��صر  غير  ب�صكل  وتحقيقه�  الغ�ية  لتلك  والمعرفية  االنفع�لية  االأهداف  لتحقيق  مواقف  ت�صميم   يف�صل 

موؤ�صرات اأداء ومواقف مق�صودة وا�صتثم�ر المواقف ال�صتث�رة دافعية الط�لب والط�لبة و�صد االنتب�ه لبث التوجيه�ت 
المتعلقة ب�لجوانب االنفع�لية والمعرفية.
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اأ�شاليب التقومي:اأ�شاليب التقومي:
تقومي نواجت التعلم يف الوحدة ب��صتخدام:

✓ نم�ذج المالحظة والر�صد لتنفيذ االأداء المه�ري.

✓ اختب�ر قي��س م�صتوى قوة ع�صالت البطن. 

✓ اختب�ر قي��س م�صتوى عن�صر الر�ص�قة.

✓ تقويم المج�ل المعرفي من خالل عر�س النم�ذج الم�صورة للتعرف على االأداء ال�صحيح وت�صل�صل مراحله.

✓ مت�بعة ال�صلوك االنفع�لي اأثن�ء تنفيذ الخبرة وبعده.

الروابط التعليمية:الروابط التعليمية:

https://youtu.be/AmYhzw6mKcg

https://youtu.be/Bj2Dm_kGGic

https://youtu.be/rNcAjpmqyoo





در�س تطبيقي
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ال�صربة ال�ص�حقة يف كرة 
الط�ولة اخلربة التعليمية كرة الط�ولة الوحدة التعليمية

١ عدد احل�ش�س اخل�م�س االبتدائي ال�شف الدرا�شي

املم�ر�صة اأ�شلوب التدري�س التعلم التع�وين ا�شرتاتيجية التعليم

عدد اأربع ط�والت تن�س ـ  ع�صي -  ر�صوم تو�صيحية - فيديو تعليمي للمه�رة اإلأدوات امل�شتخدمة

ت�شميم لدر�س تطبيقي من درو�س الوحدة

نواجت التعلم:

نتيجة لتعلم هذه اخلربة التعليمية ي�صتطيع الط�لب والط�لبة اأن:

يوؤدي� ال�صربة ال�ص�حقة االأم�مية.                   مهاري . ١
يعرف� امل�دة )٢/ 5 ( من ق�نون كرة الط�ولة اخل��صة ب�لتعريف�ت.                              معريف )قانوين(. ٢
انفعايل. ٣ ينمي� �صفة احلم��س املقبول.                                                       

اإلإجراءات التدري�شية:

اأن�شطة المعلم والمعلمة:
• �صرح موا�صف�ت نواتج التعلم المطلوب تطبيقه�.

• عر�س نموذج لنواتج التعلم بو�ص�ئل العر�س المن��صبة.

• منح الطالب فر�صة من��صبة لتجريب اأداء نواتج التعلم.

• ابتك�ر مواقف ال�صتث�رة دافعية الطالب وجذب انتب�ههم.

• تر�صيد اإجراءات تحقيق االأهداف المعرفية واالنفع�لية. 



١١7

اأن�شطة التعلم:
• اإحم�ء مع عمل تم�رين خ��صة ب�ليدين والكتفين والجذع.

• عر�س فيلم تو�صيحي مب�صط لمه�رة ال�صربة ال�ص�حقة الم�صتقيمة ب�ل�صكل ال�صحيح.
• تطبيق�ت على عر�س نم�ذج ر�صوم�ت تو�صيحية للمه�رة.

• عر�س فيلم تو�صيحي لمه�رة ال�صربة ال�ص�حقة االأم�مية مع التعليق.

اأن�شطة الطالب والطالبة:
 اأداء اإحم�ء عب�رة عن مه�رات الم�صي والجري, والجري الج�نبي, وم�صك الع�ص� وتحريكه� في اتج�ه من االأعلى اإلى . ١

االأ�صفل.
ي�ص�هد الطالب / الط�لب�ت فيلم تو�صيحي مب�صط لمه�رة ال�صربة ال�ص�حقة الم�صتقيمة ب�ل�صكل ال�صحيح.. ٢
 يم�صك كل ط�لب/ ط�لبة م�صرب تن�س الط�ولة الأداء مه�رة ال�صربة ال�ص�حقة الم�صتقيمة ب�صورة �صحيحة مقتدي�ن . ٣

بنموذج المعلم/ المعلمة وذلك على �صكل ن�صف دائرة.
يقوم المعلم/ـه بت�صحيح اأو�ص�ع الطالب/ الط�لب�ت الذين لديهم اأخط�ء اأداء في ال�صربة ال�ص�حقة الم�صتقيمة.. ٤
 يق�صم المعلم/ـه الطالب/ الط�لب�ت بن�ء على م� �صبق اإلى مجموعتين متقنين/متقن�ت وغير ذلك, ويقوم الطالب/ . 5

اأو�ص�ع زمالئهم وتعليمهم  الط�لب�ت المتقنين لمه�رة ال�صربة ال�ص�حقة الم�صتقيمة بطريقة �صحيحة بت�صحيح 
االأداء االأمثل. 

مالحظة اإلأداء:
�صحب اليد اليمنى للخلف بعد لم�س الكرة �صطح الط�ولة.. 6
مد الذراع لالأم�م ب�تج�ه الكرة اإلى اأن ت�صل اأم�م وجه الط�لب.. 7
نقل مركز ثقل الج�صم من القدم اليمنى اإلى الي�صرى مع لف الجذع من الي�ص�ر لليمين.. 8

اأن�شطة حت�شني اإلأداء وتعزيزه: 
• عمل م�ص�بقة دوري بين الطالب مع احت�ص�ب نقطة ال�صربة ال�ص�حقة ال�صحيحة بنقطتين.

الن�شاط اخلتامي:
• تمرين�ت اإط�لة ث�بتة, تهدئة وا�صترخ�ء. 

• من�ق�صة الطالب عن مدى اال�صتف�دة مم� تم تقديمه في الدر�س
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الن�شاط  املنزيل

• تكليف الطالب اأو الطالبة بجمع ر�شوم تو�شيحية ملهارة ال�شربة ال�شاحقة اإلأمامية يف كرة 
الطاولة.
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تقومي نواجت التعلم:

اأ/التقومي املهاري:

موؤ�صرات االأداء
م�صتوي�ت التقدير

١٢٣٤
القدم الي�صرى متقدمة على اليمني وكتفه االأي�صر متجه نحو الط�ولة ويجب عليه اأن 

يتخذ موقع�ً بحيث ت�صقط الكرة اإىل ج�نب ج�صمه االأمين.
�صحب اليد اليمنى للخلف بعد م�س الكرة �صطح الط�ولة, ويكون وجه امل�صرب م�ئاًل 

لالأ�صفل وت�صرب الكرة عند و�صوله� اإىل اأعلى ارتداد له�.
عند االنته�ء من ال�صربة متتد الذراع لالأم�م ب�جت�ه الكرة اإىل اأن ت�صل اأم�م وجه 

الط�لب/ الط�لبة اأو جتت�زه اإىل الي�ص�ر مع نقل مركز ثقل اجل�صم من القدم اليمنى اإىل 
الي�صرى ولف اجلذع من الي�ص�ر لليمني. 

املجموع

املتو�صط

يكون احلكم على االأداء وفق التقديرات الت�لية:

 ١ =   حقق الهدف   

 ٢ =   يتجه ب�إيج�بية نحو حتقيق الهدف 

  ٣ =   يحت�ج وقت�ً لتحقيق الهدف  

  مل يحقق الهدف    = ٤ 

  املتو�صط              = جمموع التقديرات / ٤ 
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ب/ التقومي املعريف:

طرح ت�ص�وؤالت للت�كد من معرفة امل�دة  )٢/ 5( من ق�نون كرة الط�ولة اخل��صة ب�لتعريف�ت.

ج/ التقومي اإلنفعايل:

موؤ�صرات االأداء
م�صتوي�ت التقدير

مل حتقق
يتحقق

تعزيز تنمية �صفة احلم��س املقبول.



الوحـدة الثامنة
الري�شة الطائرة

عددعدد
٤احل�ص�ساحل�ص�س



١22

نواجت التعلم:نواجت التعلم:

يتوقع من الط�لب/ـة بعد درا�صة هذه الوحدة اأن:
يم�ر�ص� ن�ص�ط�ً بدني�ً ينمي عن�صر المرونة.. ١
يم�ر�ص� ن�ص�ط�ً بدني�ً ينمي عن�صر القدرة الع�صلية.. ٢
يوؤدي� االإر�ص�ل المرتفع ب�لطريقة ال�صحيحة.. ٣
يوؤدي� �صربة الرد االأم�مية بطريقة �صحيحة.. ٤
يوؤدي� ال�صربة المدفوعة االأم�مية بطريقة �صحيحة.. 5
يوؤدي� ال�صربة المقو�صة االأم�مية بطريقة �صحيحة.. 6
يوؤدي� ال�صربة االأم�مية من فوق الراأ�س.. 7
يعرف� مواد ق�نون الري�صة  الط�ئرة الت�لية: القرعة: الم�دة )6(, ت�صجيل النق�ط: الم�دة . 8

)7(, االر�ص�ل: الم�دة )9(.
يتعزز لديهم� تنمية �صفة الحم��س المقبول.. 9

موا�شفات نواجت التعلم:موا�شفات نواجت التعلم:
١.  مم�ر�صة ن�ص�ٍط بديٍن ُينمي عن�صر املرونة:

 ذكرت تف��صيل موا�صف�ت هذا الن�تج في وحدة ال�صحة واللي�قة البدنية, ويتم في هذه الوحدة تقديم ن�ص�ط�ت ت�صهم 
في تطوير عن�صر المرونة, من خالل االأن�صطة التعليمية للنواتج التعلمية الم�صتهدف تحقيقه�.

٢. مم�ر�صة ن�ص�ٍط بدنٍي ُينمي عن�صر القدرة الع�صلية:
ذكرت تف��صيل موا�صف�ت هذا الن�تج في وحدة ال�صحة واللي�قة البدنية, ويتم في هذه الوحدة تقديم ن�ص�ط�ت ت�صهم في 

تطوير عن�صر القدرة الع�صلية, من خالل االأن�صطة التعليمية للنواتج التعلمية الم�صتهدف تحقيقه�.

٣.اأداء االإر�ص�ل المرتفع:
 من الوقوف: كتف ذراع اليد ال�ص�ربة للخلف اأكثر حتى يتيح مدى وا�صع�ً لمرجحة الم�صرب. . ١
يم�صك الم�صرب بر�صغ مثني للخ�رج ويكون راأ�س الم�صرب للخ�رج والخلف.. ٢
تم�صك الري�صة بنف�س طريقة االإر�ص�ل المنخف�س ولكن اأبعد عن الج�صم.. ٣
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اإلى االأعلى ولالأم�م . ٤  تبداأ حركة ال�صرب بمرجحة �صريعة من اليد ال�ص�رية لالأم�م لت�صرب الري�صة من االأ�صفل 
لتطير في ارتف�ع ع�ل من فوق ال�صبكة.

مت�بعة الحركة بنقل ثقل الج�صم من الرجل الخلفية لالأم�مية بتوافق مع حركة الر�صغ وال�ص�عد والم�صرب. 5

٤.اأداء �صربة الرد االأم�مية:
 من الوقوف: الو�صع اأم�م�ً, القدم الي�صرى اأم�م�ً واليمني خلف�ً, م�صك الم�صرب ب�أخذه للخلف وراء الراأ�س.. ١
اليد الحرة م�صيرة اإلى الري�صة االأم�مية.. ٢
  يمتد الذراع الق�ب�س على الم�صرب لالأعلى لمق�بلة الري�صة فوق الراأ�س وتكون الحركة ب�لتت�بع ابتداء ب�ل�ص�عد . ٣

ف�لر�صغ ف�لم�صرب مع مالحظة تزامن حركة مد الذراع مع عودة الكتف من الخلف لالأم�م.
مت�بعة الحركة ب�متداد الذراع بعد ال�صرب ب�ن�صي�بية.. ٤
انتق�ل ثقل الج�صم من القدم الخلفية اإلى االأم�مية خالل عملية ال�صرب .. 5

5.اأداء ال�صربة المدفوعة االأم�مية:
 الوقوف مع رجوع راأ�س الم�صرب اإلى الخلف من راأ�صه بحيث يكون مف�صل المرفق اأقل من ارتف�ع الكتف قليال مع . ١

رجوع الجذع للخلف قليال وكذلك كتف الذراع ال�ص�ربة.
 نقل ثقل الج�صم لالأم�م لحظة ال�صرب في نف�س وقت رجوع كتف الذراع ال�ص�ربة من الخلف لالأم�م الإحداث اأكبر . ٢

ط�قة حركة ممكنة.
 ال بد من وجود توافق بين حركة مد الذراع ال�ص�ربة ج�نب� ولالأم�م. مع حركة رجوع الذراع الحرة للخلف في . ٣

الجهة المع�ك�صة. 
جيدة . ٤ مت�بعة  ب�أداء حركة  ذلك  �صمح  ال�صرب  لحظة  وللخلف  الج�صم  عن  الحرة  الذراع  ابتعدت  كلم�  اأنه   مراع�ة 

لل�صرب.
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6.اأداء ال�صربة المقو�صة االأم�مية:
من الوقوف: اأم�م�ً اأداء و�صع ن�صف الطعن الم�ص�فة بين القدمين �صعف ات�ص�ع الكتفين.. ١
م�صك الم�صرب ب�لقب�صة االأم�مية ب�رتف�ع الو�صط.. ٢
ع�لي�ً . ٣ الري�صة قو�ص�ً  ت�أخذ  ارتف�ع من��صب حتى  القدرة على  والري�صة  الم�صرب  الر�صغ لالأم�م وب�صرعة الإك�ص�ب   تدوير 

لت�صقط في نه�ية الجزء الخلفي من الملعب.
 ت�صتخدم �صربة ال�صبكة وذلك بتخفي�س �صرعة حركة الم�صرب قبل لحظة ال�صرب مب��صرة بحيث يكون الر�صغ م�زال . ٤

في و�صع الدوران للخ�رج .

7.اأداء ال�صربة االأم�مية من فوق الراأ�س:
من الوقوف: الو�صع اأم�م�ً وم�صك الم�صرب ب�أ�صلوب الم�صكة االأم�مية.. ١
نقل الم�صرب خلف الراأ�س وعنقه موازية لع�صد الذراع ال�ص�ربة.. ٢
ت�صير اليد الحرة اإلى الري�صة الق�دمة عبر ال�صبكة.. ٣
نقل ثقل الج�صم على الرجل الخلفية.. ٤
 مد الذراع المم�صك ب�لم�صرب لالأعلى لمق�بلة الري�صة فوق الراأ�س, مع نقل الكتف لالأم�م.. 5
مت�بعة الذراع م�ص�ره الحركي بعد ال�صرب ونقل مركز ثقل الج�صم على الرجل االأم�مية.. 6

8.معرفة بع�س مواد ق�نون الري�صة الط�ئرة:
ي�صرح المعلم اأو المعلمة مواد الق�نون الت�لية:القرعة: الم�دة )6(, ت�صجيل النق�ط: الم�دة )7(, االر�ص�ل: الم�دة )9(, 

مع االأخذ ب�العتب�ر الم�صتجدات على المواد المذكورة,  ويتم توزيعه� على درو�س الوحدة �صمن نواتج التعلم في كل در�س.

9.تقدير قيمة الحم��س المقبول اأثن�ء مم�ر�صة الن�ص�ط:
به, وتحم�س فالن لالأمر:  اأولع  ب�ل�صيء:  ا�صتد, وحم�س  االأمر:  وال�صج�عة, تقول: حم�س  ال�صدة,  اللغة   الحم��صة في 
ا�صتدت رغبته فيه, واالأحم�س: ال�صج�ع, وال�صلب, لذا ف�إن على المعلم والمعلمة مراقبة �صلوك طالبهم اأثن�ء مم�ر�صة 

الن�ص�ط البدني على اأال يوؤثر الحم��س �صلب�ً على �صلوك طالبهم خ��صة اأثن�ء م�ص�ركتهم في المن�ف�صة.
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ميكن للمعلم واملعلمة تطبيق اأ�ص�ليب التعليم املب��صرة وغري املب��صرة التي تتطلب تفكرًيا 
عميًق� من الط�لب والط�لبة, وت�ص�عد يف ترجمة امله�م املطلوب اأداوؤه� منهم� لت�صبح جزًءا 

من �صلوكهم�.    

اأ�شاليب التعليم:اأ�شاليب التعليم:

الو�شائل التعليمية:الو�شائل التعليمية:

جه�ز تخزين بي�ن�ت اأو اأقرا�س مدجمة حتتوي على مق�طع فيديو الأداء امله�رات املتعلمة الواردة يف هذه الوحدة.

الن�شاطات:الن�شاطات:
 توزيع الطالب والط�لب�ت مجموع�ت من��صبة ث�بتة طوال فترة تنفيذ الوحدة وتقوم هذه المجموع�ت في بداية . ١

كل در�س ب�أن�صطة حرة موجهة محددة الزمن بغر�س التهيئة الع�مة وتف�عل الطالب مع زمالئهم والط�لب�ت مع 
زميالتهن. 

 عر�س موجز عن لعبة كرة الري�صة الط�ئرة, يهدف اإلى توعية الطالب والط�لب�ت من خالل الو�ص�ئل التعليمية . ٢
الم�صورة.

اإعط�ء فكرة عن اللعبة عملًي� مع اختي�ر الت�صكيل المن��صب لم�ص�هدة الطالب والط�لب�ت لالأداء الكلي.. ٣
تنظيم بع�س االألع�ب ال�صغيرة المن��صبة لالإحم�ء للبدء في الدر�س.. ٤
تنفيذ مجموعة من تمرين�ت االإط�لة والمرونة المن��صبة لكل در�س.. 5
ا�صتعرا�س عملي مع نم�ذج اأدائية جيدة للمه�رات المقررة.. 6
تطبيق�ت للمه�رات المتعلمة مع ت�صحيح االأخط�ء.. 7
تنظيم من�ف�ص�ت م�صغرة فردية وزوجية. . 8
 تو�صيح مواد الق�نون الت�لية: القرعة: الم�دة )6(, ت�صجيل النق�ط: الم�دة )7(, االر�ص�ل: الم�دة )9(, والتي ت�صهم . 9

بم�ص�ركة الطالب والط�لب�ت في تحكيم المن�ف�ص�ت الم�صغرة.
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اأ�شاليب التقومي:اأ�شاليب التقومي:

تقويم نواتج التعلم في الوحدة ب��صتخدام:

✓ نم�ذج المالحظة والر�صد لتنفيذ االأداء المه�ري.

✓ قي��س م�صتوى عن�صر المرونة. 

✓ قي��س م�صتوى عن�صر القدرة الع�صلية.

✓ تقويم المج�ل المعرفي من خالل عر�س النم�ذج الم�صورة للتعرف على االأداء ال�صحيح وت�صل�صل مراحله.

✓  مت�بعة ال�صلوك االنفع�لي اأثن�ء تنفيذ الخبرة وبعده.

الروابط التعليمية:الروابط التعليمية:

 تنفيذ مجموعة من تمرين�ت التهدئة في نه�ية كل در�س.. ١٠
 اإعط�ء تغذية راجعة الأهم النق�ط الفنية للمه�رات والت�أكيد على االأخط�ء ال�ص�ئعة - المالحظة - عند تنفيذه�.. ١١
عبر . ١٢ مب��صر  غير  ب�صكل  وتحقيقه�  الغ�ية  لتلك  والمعرفية  االنفع�لية  االأهداف  لتحقيق  مواقف  ت�صميم    يف�صل 

موؤ�صرات اأداء ومواقف مق�صودة وا�صتثم�ر المواقف ال�صتث�رة دافعية الط�لب والط�لبة و�صد االنتب�ه لبث التوجيه�ت 
المتعلقة ب�لجوانب االنفع�لية والمعرفية.

https://youtu.be/KxS1Vag7kCk

https://youtu.be/fsCH2pJrnAU

https://youtu.be/S_KVbuyttXQ
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در�س تطبيقي
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ال�صربة االأم�مية من فوق 
الراأ�س اخلربة التعليمية الري�صة الط�ئرة الوحدة التعليمية

١ عدد احل�ش�س اخل�م�س االبتدائي ال�شف الدرا�شي

االأمري + االكت�ص�ف املوجه اأ�شلوب التدري�س التعليم ب�للعب ا�شرتاتيجية التعليم

)ري�صة ط�ئرة + م�ص�رب ري�صة ط�ئرة+  كور تن�س  + اأقم�ع + اأطواق + كرات �صغرية( + 
عر�س فلم + �صور تعليمية للخربة اإلأدوات امل�شتخدمة

ت�شميم لدر�س تطبيقي من درو�س الوحدة

نواجت التعلم:

نتيجة لتعلم هذه اخلربة التعليمية ي�صتطيع الط�لب/الط�لبة اأن:

يوؤدي� ال�صربة االأم�مية من فوق الراأ�س بطريقة �صحيحة.                  مهاري  . ١
يتعرف� على امل�دة)7( من ق�نون الري�صة الط�ئرة اخل��صة بت�صجيل النق�ط.                      معريف )قانوين(. ٢
 يتعزز لديهم� تنمية �صفة احلم��س املقبول.                                 انفعايل )�شخ�شي(. ٣

اإلإجراءات التدري�شية:

اأن�شطة المعلم والمعلمة:
• �صرح موا�صف�ت نواتج التعلم المطلوب تطبيقه�.

• عر�س نموذج لنواتج التعلم بو�ص�ئل العر�س المن��صبة.
• منح الطالب فر�صة من��صبة لتجريب اأداء نواتج التعلم.

• ابتك�ر مواقف ال�صتث�رة دافعية الطالب وجذب انتب�ههم.
• تر�صيد اإجراءات تحقيق االأهداف المعرفية واالنفع�لية.
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اأن�شطة التعلم:  
من الوقوف: الو�صع اأم�م�ً وم�صك الم�صرب ب�أ�صلوب الم�صكة االأم�مية.

•   نقل الم�صرب خلف الراأ�س وعنقه موازية لع�صد الذراع ال�ص�ربة.
•    ت�صير اليد الحرة اإلى الري�صة الق�دمة عبر ال�صبكة.

•    نقل ثقل الج�صم على الرجل الخلفية.
•   مد الذراع المم�صك ب�لم�صرب لالأعلى لمق�بلة الري�صة فوق الراأ�س, مع نقل الكتف لالأم�م.

• مت�بعة الذراع م�ص�ره الحركي بعد ال�صرب ونقل مركز ثقل الج�صم على الرجل االأم�مية.

اأن�شطة الطالب والطالبة:
يتم اأداء الحركة ح�صب خطواته� الفنية دون ا�صتخدام الري�صة.  •

•  اأداء عملية ال�صربة االأم�مية من فوق الراأ�س ب��صتخدام الري�صة في اتج�ه�ت مختلفة لالأم�م.
•  نف�س التمرين ال�ص�بق ولكن ال�صربة االأم�مية من فوق الراأ�س نحو الزميل المق�بل.

•  اأداء عملية ال�صربة االأم�مية من فوق الراأ�س من فوق ال�صبكة.
اأداء عملية ال�صربة االأم�مية من فوق الراأ�س نحو المك�ن ال�صحيح في الن�صف االآخر للملعب.  •

مالحظة اإلأداء:
من الوقوف: الوضع أماماً ومسك المضرب بأسلوب المسكة األمامية.

نقل الم�صرب خلف الراأ�س وعنقه موازية لع�صد الذراع ال�ص�ربة.. ١
ت�صير اليد الحرة اإلى الري�صة الق�دمة عبر ال�صبكة.. ٢
نقل ثقل الج�صم على الرجل الخلفية.. ٣
مد الذراع المم�صك ب�لم�صرب لالأعلى لمق�بلة الري�صة فوق الراأ�س, مع نقل الكتف لالأم�م.. ٤
 مت�بعة الذراع م�ص�ره الحركي بعد ال�صرب ونقل مركز ثقل الج�صم على الرجل االأم�مية.. 5

اأن�شطة حت�شني اإلأداء وتعزيزه: 
•  يمكن للمعلم تنظيم اأن�صطة خالل اأوق�ت الراحة )الف�صح( من �ص�أنه� تح�صين اأداء الطالب للخبرة التعليمية.

•   تنظيم م�ص�بق�ت فردية الأداء خبرة ال�صربة االأم�مية من فوق الراأ�س, ويمكن للطالب الم�ص�ركة فيه� ب�صكل اختي�ري.

الن�شاط اخلتامي:
تمرين�ت اإط�لة ث�بتة, تهدئة وا�صترخ�ء.   •

من�ق�صة الطالب عن مدى اال�صتف�دة مم� تم تقديمة في الدر�س.  •
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الن�شاط  املنزيل
• م�شاهدة )CD( تعليمي يف املنزل يو�شح كيفية اأداء خربة ال�شربة اإلأمامية من فوق الراأ�س.

• ميكن اأن يقوم املعلم باإعطاء الطالب بع�س املهام التي تعزز العملية التعليمية واملرتبطة 
بهذه اخلربة، كعمل ر�شومات تو�شيحية لكل مرحلة من مراحل اإلأداء ال�شحيح خلربة ال�شربة 

اإلأمامية من فوق الراأ�س.



١٣١

تقومي نواجت التعلم:

اأ/ التقومي املهاري:

موؤ�صرات االأداء
م�صتوي�ت التقدير

١٢٣٤
 من الوقوف الو�صع اأم�م�ً وم�صك امل�صرب ب�أ�صلوب امل�صكة االأم�مية .

نقل امل�صرب خلف الراأ�س وعنقه موازية لع�صد الذراع ال�ص�ربة .

ت�صري اليد احلرة اإىل الري�صة الق�دمة عرب ال�صبكة .

 نقل ثقل اجل�صم على الرجل اخللفية .

مد الذراع املم�صك ب�مل�صرب لالأعلى ملق�بلة الري�صة فوق الراأ�س, مع نقل الكتف لالأم�م .

مت�بعة الذراع م�ص�ره احلركي بعد ال�صرب ونقل مركز ثقل اجل�صم على الرجل االأم�مية .

املجموع

املتو�صط

يكون احلكم على االأداء وفق التقديرات الت�لية:

 ١ =   حقق الهدف   

 ٢ =   يتجه ب�إيج�بية نحو حتقيق الهدف 

  ٣ =   يحت�ج وقت�ً لتحقيق الهدف  

  مل يحقق الهدف    = ٤ 

  املتو�صط              = جمموع التقديرات / ٤ 
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ب/ التقومي املعريف)فني(:

طرح ت�ص�وؤالت للت�أكد من معرفة امل�دة )7( من ق�نون الري�صة الط�ئرة اخل��صة بت�صجيل النق�ط.

ج/ التقومي اإلنفعايل)�شخ�شي(:

موؤ�صرات االأداء
م�صتوي�ت التقدير

النعم
يتعزز لديهم� تنمية �صفة احلم��س املقبول.



الوحـدة التا�شعة
األعاب القوى

عددعدد
٤احل�ص�ساحل�ص�س
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نواجت التعلم:نواجت التعلم:

يتوقع من الط�لب/ـة بعد درا�صة هذه الوحدة اأن:
يم�ر�ص� ن�ص�ط�ً بدني�ً ي�صهم في تطوير عن�صر اللي�قة القلبية التنف�صية.. ١
يم�ر�ص� ن�ص�ط�ً بدني�ً ي�صهم في تطوير عن�صر ال�صرعة.. ٢
يوؤدي� البدء المنخف�س.. ٣
يعدوا وفق�ً الآلية العدو ال�صحيحة.. ٤
يوؤدي� الوثب الع�لي ب�لطريقة ال�صرجية.. 5
يعرف� ق�نون البدء المنخف�س. . 6
يعرف� ق�نون م�ص�بقة الوثب الع�لي.. 7
يتعزز لديهم� اال�صتعداد لتج�وز ال�صعوب�ت ب�صج�عة اأثن�ء مم�ر�صة الن�ص�ط البدني.. 8
يتعزز لديهم� الحم��صة للم�ص�ركة وبذل الجهد في الن�ص�ط البدني.. 9

موا�شفات نواجت التعلم:موا�شفات نواجت التعلم:

١. مم�ر�صة ن�ص�ٍط بديٍن ُينمي عن�صر اللي�قة القلبية التنف�صية:
 ذكرت تف��صيل موا�صف�ت هذا الن�تج في وحدة ال�صحة واللي�قة البدنية, ويتم في هذه الوحدة تقديم ن�ص�ط�ت ت�صهم 

في تطوير عن�صر اللي�قة القلبية التنف�صية, من خالل االأن�صطة التعليمية للنواتج التعلمية الم�صتهدف تحقيقه�.

٢.  مم�ر�صة ن�ص�ٍط بدنٍي ُينمي عن�صر ال�صرعة:
ذكرت تف��صيل موا�صف�ت هذا الن�تج في وحدة ال�صحة واللي�قة البدنية, ويتم في هذه الوحدة تقديم ن�ص�ط�ت ت�صهم 

في تطوير عن�صر ال�صرعة, من خالل االأن�صطة التعليمية للنواتج التعلمية الم�صتهدف تحقيقه�.

٣.  اأداء البدء المنخف�س:
تتم هذه الخبرة على ثالث مراحل, وفيم� يلي و�صف لكل منه�:

المرحلة االأولى: خذ مك�نك
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- القدم�ن مت�صلت�ن ب�الأر�س
- ركبة القدم الخلفية مرتكزة على االأر�س

- اليدان مو�صوعت�ن على االأر�س خلف خط البداية ب�ت�ص�ع اأكبر قليال من الم�ص�فة بين الكتفين واال�ص�بع على �صكل
   قو�س.

- الرا�س في م�صتوى الظهر والنظر لالأ�صفل ولالأم�م ب�نحن�ء الرقبة
المرحلة الث�نية: ا�صتعد

ترتفع ركبة الرجل المرتكزة على االأر�س بحيث تكون الزاوية بين الفخذ وال�ص�ق للرجل االأم�مية 9٠ درجة تقريب�, 
وللرجل البعيدة تكون الزاوية ١٣٠ درجة تقريب�, وترتفع المقعدة قليال بحيث تكون اأعلى من م�صتوى الكتفين والذراع�ن 

ممدودت�ن ب�لك�مل مع المح�فظة على و�صع اليدين على االأر�س ويكون النظر متجه�ً لالأ�صفل. 
المرحلة الث�لثة: انطلق

٤.  اأداء اآلية العدو ال�صحيح:
يتكون العدو من ثالث مكون�ت اأ�ص��صية هي:

اأ/مرحلة االرتك�ز:
تبداأ من االرتك�ز على اإحدى الرجلين يق�بله عمل عك�صي للرجل االأخرى وفق االآلية الت�لية:

 االرتك�ز االأم�مي يكون فيه� الج�صم مرتكزا على الرجل االأم�مية, وتعتبر نه�ية لمرجحة الرجل الخلفية.. ١
 االرتك�ز الخلفي يكون فيه� الج�صم مرتكزا على الرجل الخلفية, وتعتبر نه�ية لمرجحة الرجل االأم�مية. . ٢

ب/ مرحلة الطيران:
  تبداأ مرحلة الطيران من بداية انتق�ل الرجل الخلفية لالأم�م ونه�ية لمرجحة الرجل االأم�مية.. ١
  لي�س هن�ك فع�لية حركية في لحظة الطيران, حيث يكون الج�صم في الهواء وواقع�ً تحت ت�أثير الج�ذبية االأر�صية.. ٢
  تتكون الحركة التي تحدث خالل مرحلة الطيران من ثني مف�صل الركبة الخلفية بمقدار يتن��صب مع مقدار. ٣

قوة الدفع ثم هبوط الرجل االأم�مية على االأر�س نتيجة الرتخ�ء الع�صالت التي ق�مت بثني ركبة الرجل الحرة.
ج - حركة الذراعين:

١-   تكون حركة الذراعين مط�بقة لحركة الرجلين من حيث التوقيت اإال اأنه� حركة عك�صية االتج�ه لحركة الرجل, 
وهذا يعني اأن الذراع اليمني تتحرك اأم�م�ً مع الرجل الي�صرى, في حين تكون حركة الذارع الي�صرى مع الرجل 

اليمني خلف الج�صم.
٢-  تكون حركة الذراع بج�نب الج�صم لالأم�م في اتج�ه العدو.

٣-  و�صع الذراعين ح�لة انثن�ء في مف�صلي المرفقين.
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د/ الهبوط:    
١.الهبوط على م�صط القدم

٢.ثني ركبة االرتك�ز قليال اثن�ء مرجحة الرجل الحرة المثنية لالأم�م 
٣.اثن�ء الدفع يجب مد مف��صل الحو�س والركبة والقدم لرجل االرتك�ز بقوة

٤.يجب رفع فخذ الرجل الحرة ب�صرعة في اتج�ه الو�صع االفقي 

5. اأداء الوثب الع�لي ب�لطريقة ال�صرجية:
يتكون الوثب الع�لي ب�لطريقة ال�صرجية من اأربع مراحل:

اأ/ االقتراب:
يبداأ االقتراب م� بين 7 و 9 خطوات توؤدى ب�صرعة  متدرجة وبزاوية بين ٣5-٤٠ درجة مع الع�ر�صة. 

ب/ االرتق�ء:
١ - يتم دفع الج�صم لالأم�م وقدم االرتق�ء مرتكزة على االأر�س ب�لعقب.

٢ - تقدم الحو�س لالأم�م مع ميل الجذع للخلف وبق�ء الذراعين خلفه�.
٣ -  مرجحة الرجل الحرة لالأعلى مع مد الركبة ك�مال. 

٤- عند و�صول مركز الثقل فوق الخط العمودي لالرتك�ز يتم مد رجل االرتق�ء عمودي� ودفع الذراعين اأم�م� ع�لي�.
ج / التعدية:

١ - عند و�صول الرجل الحرة الم�صتوى الع�ر�صة وهي منثنية تبداأ حركة التف�ف الج�صم والغط�س ب�لكتفين والراأ�س.
٢- دوران الحو�س حول نف�صه واتج�ه رجل االرتق�ء للخ�رج ولالأعلى.

د/ الهبوط: 
بعد اجتي�ز الع�ر�صة يتم الهبوط على كتف الجهة المق�بل لرجل االرتق�ء.

6. التعرف على ق�نون البدء المنخف�س:
ي�صرح المعلم اأو المعلمة  م� ورد في الق�عدة رقم:  ١6٢ - ٣ من ق�نون البدء المنخف�س.

7. التعرف على ق�نون م�ص�بقة الوثب الع�لي:
ي�صرح المعلم اأو المعلمة  م� ورد في الق�عدة رقم:  ١8٢ من ق�نون م�ص�بقة الوثب الع�لي..
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8. اال�صتعداد لتج�وز ال�صعوب�ت ب�صج�عة اأثن�ء مم�ر�صة الن�ص�ط البدني:
ال�صج�عة هي القدرة على فعل �صيء �صعب حّتى عند وجود ع�مل الخطر, عند وجود ح�جٍة لذلك, واإظه�ر الثب�ت عند 
التعّر�س للمخ�وف, وعلى المعلم والمعلمة ت�صميم اأن�صطة ت�صهم في تنمية ال�صج�عة لدى طالبهم اأثن�ء م�ص�ركتهم في تعلم 

نواتج التعلم الم�صتهدفة في هذه الوحدة.

9. يتعزز لديهم� الحم��صة للم�ص�ركة وبذل الجهد في الن�ص�ط البدني:
 لي�س للحم��صة وزن اأو �صكل بل هي قوة معنوية, تبث الن�ص�ط والعزم في نف�س االإن�ص�ن, وتدفعه الإنج�ز ن�ص�ط محدد؛ 
لتحقيق اأهداف يرغبه� كم� اأنه� �صعور يتولد لدى االإن�ص�ن عند اإقدامه على عمل �صيء يحبه. وهي الوقود الذي يحرك 
المحرك. كم� اأنه� القوة الدافعة التي ت�ص�عدن� على تحقيق اأهدافن�, والطريق الموؤدية اإلى القوة الم�صتعلة التي تفجر 
القدرات الال محدودة. والحم��صة الملتهبة مع االإ�صرار الج�مح هو م� يحقق النج�ح, وهو الذي يحرك حي�تن� لالأم�م 
اأثن�ء  طالبهم  لدى  الحم��صة  تنمية  في  ت�صهم  اأن�صطة  ت�صميم  والمعلمة  المعلم  وعلى  والتقدم,  النج�ح  من  ولمزيد 

م�ص�ركتهم في تعلم نواتج التعلم الم�صتهدفة في هذه الوحدة.



١٣٨

ميكن للمعلم تطبيق اأ�ص�ليب التعليم املب��صرة وغري املب��صرة التي تتن��صب مع م� �صيتم تعلمه 
يف درو�س هذه الوحدة, وتتطلب تفكرياً عميق�ً من الط�لب والط�لبة, وت�ص�عد يف ترجمة امله�م 

املطلوب اأداوؤه� منهم� لت�صبح جزًءا من �صلوكهم�.

اأ�شاليب التعليم:اأ�شاليب التعليم:

الو�شائل التعليمية:الو�شائل التعليمية:
جه�ز تخزين بي�ن�ت اأو اأقرا�س مدجمة حتتوي على مق�طع فيديو الأداء امله�رات املتعلمة الواردة يف هذه الوحدة.

الن�شاطات:الن�شاطات:
تنظيم بع�س االألع�ب ال�صغيرة المن��صبة لالإحم�ء للبدء في الدر�س.. ١
 التركيز على تنمية �صفتي ال�صج�عة والحم��س لدى الطالب والط�لب�ت, وا�صتخدام الحوافز المعنوية لت�صجيعهم . ٢

على بذل جهد اأكبر اأثن�ء الن�ص�ط البدني واإج�دة مه�رات الوحدة.
خلق المواقف التعليمية التي ت�صتثير دافعية الط�لب والط�لبة للتعلم.. ٣
ا�صتخدام و�ص�ئل تعليمية ت�ص�عد على �صهولة عملية التعلم بم� يتن��صب مع كل در�س.. ٤
تنفيذ مجموعة من تمرين�ت االإط�لة والمرونة المن��صبة لكل در�س.. 5
الطالب/ . 6 اأحد  اأو  والمعلمة  المعلم  قبل  من  لالأداء  نموذج  عر�س  مع  مب�صطة  ب�صورة  الفني  االأداء  طريقة   �صرح 

الط�لب�ت المتميزين.
تطبيق تدريب�ت تمهيدية مالئمة لكل مه�رة.. 7
تطبيق المه�رة وفق الت�صكيل المن��صب مع ت�صحيح االأخط�ء.. 8
تنظيم من�ف�ص�ت بين الطالب/الط�لب�ت مع مراع�ة القدرات البدنية والفروق الفردية بينهم.. 9

 تو�صيح ق�نون البدء المنخف�س وم�ص�بقة الوثب الع�لي.. ١٠
تنفيذ مجموعة من تمرين�ت التهدئة في نه�ية كل در�س.. ١١
 اإعط�ء تغذية راجعة الأهم النق�ط الفنية للمه�رات والت�أكيد على االأخط�ء ال�ص�ئعة - المالحظة - عند تنفيذه�.. ١٢
عبر . ١٣ مب��صر  غير  ب�صكل  وتحقيقه�  الغ�ية  لتلك  والمعرفية  االنفع�لية  االأهداف  لتحقيق  مواقف  ت�صميم   يف�صل 

موؤ�صرات اأداء ومواقف مق�صودة وا�صتثم�ر المواقف ال�صتث�رة دافعية الط�لب والط�لبة و�صد االنتب�ه لبث التوجيه�ت 
المتعلقة ب�لجوانب االنفع�لية والمعرفية.
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اأ�شاليب التقومي:اأ�شاليب التقومي:
تقييم نواجت التعلم يف الوحدة ب��صتخدام:

✓ نم�ذج المالحظة والر�صد لتنفيذ االأداء المه�ري.

✓ مت�بعة ال�صلوك االنفع�لي اأثن�ء تنفيذ الخبرة وبعده. 

✓ اختب�رات قي��س م�صتوى عن�صر االتزان ك�أحد عن��صر اللي�قة الحركية.

✓ تقييم المج�ل المعرفي  من خالل عر�س النم�ذج الم�صورة لتعرف االأداء ال�صحيح وت�صل�صل مراحله.

الروابط التعليمية:الروابط التعليمية:

https://youtu.be/5WyhEhiBR2Y

https://youtu.be/sJuNngDgxsE

https://youtu.be/xWoaYLjNriw





در�س تطبيقي
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الوثب الع�يل ب�لطريقة 
ال�صرجية اخلربة التعليمية األع�ب القوى الوحدة التعليمية

١ عدد احل�ش�س اخل�م�س االبتدائي ال�شف الدرا�شي

االأمري + االكت�ص�ف املوجه اأ�شلوب التدري�س التعليم ب�للعب ا�شرتاتيجية التعليم

)جه�ز وثب  +  مراتب   + اأقم�ع + اأطواق + كرات �صغرية( + عر�س فلم + �صور تعليمية 
للخربة اإلأدوات امل�شتخدمة

ت�شميم لدر�س تطبيقي من درو�س الوحدة

نواجت التعلم:
نتيجة لتعلم هذه اخلربة التعليمية ي�صتطيع الط�لب والط�لبة اأن:

يوؤدي� الوثب الع�يل ب�لطريقة ال�صرجيه.                                          مهاري )مهاري( . ١
يتعرف� على ق�نون م�ص�بقة الوثب الع�يل                                                                             معريف )قانوين(. ٢
يتج�وزا ال�صعوب�ت ب�صج�عة اأثن�ء مم�ر�صة الن�ص�ط البدين.            انفعايل )�شخ�شي(. ٣

اإلإجراءات التدري�شية:

اأن�شطة المعلم والمعلمة: 
• �صرح موا�صف�ت نواتج التعلم المطلوب تطبيقه�.

• عر�س نموذج لنواتج التعلم بو�ص�ئل العر�س المن��صبة.
• منح الطالب فر�صة من��صبة لتجريب اأداء نواتج التعلم.

• ابتك�ر مواقف ال�صتث�رة دافعية الطالب وجذب انتب�ههم.
• تر�صيد اإجراءات تحقيق االأهداف المعرفية واالنفع�لية.
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اأن�شطة التعلم:  
 الوثب الع�لي ب�لطريقة ال�صرجية: 

اأ/ االقتراب:
 يبداأ االقتراب م� بين 7 و 9 خطوات توؤدى ب�صرعة متدرجة وبزاوية بين ٤٠-٣5 درجة مع الع�ر�صة.

ب/ االرتق�ء:
• يتم دفع الج�صم لالأم�م وقدم االرتق�ء مرتكزة على االأر�س ب�لعقب.

•  تقدم الحو�س لالأم�م مع ميل الجذع للخلف وبق�ء الذراعين خلفه�.
•  مرجحة الرجل الحرة لالأعلى مع مد الركبة ك�مال. - عند و�صول مركز الثقل فوق الخط العمودي لالرتك�ز 

يتم مد رجل االرتق�ء عمودي� ودفع الذراعين اأم�م�ً ع�لي�ً.
ج / التعدية:

• عند و�صول الرجل الحرة لم�صتوى الع�ر�صة وهي منثنية تبداأ حركة التف�ف الج�صم.

• الغط�س ب�لكتفين والراأ�س .
• دوران الحو�س حول نف�صه واتج�ه رجل االرتق�ء للخ�رج ولالأعلى.

د/ الهبوط: 
بعد اجتي�ز الع�ر�صة يتم الهبوط على كتف الجهة المق�بلة لرجل االرتق�ء.

اأن�شطة الطالب والطالبة:
•  من الجري الخفيف الوثب لالأعلى مع الدوران حول المحور الطولي للهبوط على رجل االرتق�ء والرجل الحرة 

مثنية من الركبة.
• الجري الخفيف ثم االرتق�ء والوثب ع�لي�ً مع الدوران لمواجهة منطقة الهبوط للجلو�س على عدد من المراتب.
التقو�س  و�صع  التخ�ذ  لالأعلى  الحرة  الرجل  مرجحة  مع  االرتق�ء  رجل  من  ب�لدفع  لالأعلى  عمودي�  •  الوثب 

بم�ص�عدة الزميل.
• من االقتراب الب�صيط, الوثب, الدوران, التقو�س, الهبوط على الظهر.

• اأداء الوثبة ك�ملة ح�صب خطواته� الفنية.
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مالحظة اإلأداء:
اأ - االقتراب.  

ب - االرتق�ء

ج- التعدية.  

د - الهبوط.

اأن�شطة حت�شني اإلأداء وتعزيزه: 
اأداء الطالب للخبرة التعليمية  اأوق�ت الراحة )الف�صح( من �ص�أنه� تح�صين  اأن�صطة خالل  • يمكن للمعلم تنظيم 

كتنظيم م�ص�بق�ت فردية الأداء خبرة الوثب الع�لي ب�لطريقة ال�صرجية, ويمكن للطالب الم�ص�ركة فيه� ب�صكل اختي�ري

اجلزء اخلتامي:
• تمرين�ت اإط�لة ث�بتة , تهدئة وا�صترخ�ء. 

• من�ق�صة الطالب عن مدى اال�صتف�دة مم� تم تقديمة في الدر�س.
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الن�شاط  املنزيل

• م�شاهدة )CD( تعليمي يف املنزل يو�شح كيفية اأداء خربة الوثب العايل بالطريقة ال�شرجية.
• ميكن اأن يقوم املعلم باإعطاء الطالب بع�س املهام التي تعزز العملية التعليمية واملرتبطة بهذه 

اخلربة كعمل ر�شومات تو�شيحية لكل مرحلة من مراحل اإلأداء ال�شحيح خلربة الوثب العايل 
بالطريقة ال�شرجية.
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تقومي نواجت التعلم:

اأ/ التقومي املهاري)بدين(:

موؤ�صرات االأداء
م�صتوي�ت التقدير

١٢٣٤
  االقرتاب:

يبداأ االقرتاب م� بني 7 و 9 خطوات توؤدى ب�صرعة متدرجة وبزاوية بني ٣5-٤٠ درجة 
مع الع�ر�صة.

االرتق�ء:
١ - يتم دفع اجل�صم لالأم�م وقدم االرتق�ء مرتكزة على االأر�س ب�لعقب.

٢ - تقدم احلو�س لالأم�م مع ميل اجلذع للخلف وبق�ء الذراعني خلفه�.
٣- مرجحة الرجل احلرة لالأعلى مع مد الركبة ك�مال. - عند و�صول مركز الثقل فوق 

اخلط العمودي لالرتك�ز يتم مد رجل االرتق�ء عمودي� ودفع
الذراعني اأم�م� ع�لي�.

التعدية:
١ - عند و�صول الرجل احلرة مل�صتوى الع�ر�صة وهي منثنية تبداأ حركة التف�ف اجل�صم.

٢ - الغط�س ب�لكتفني والراأ�س .
٣- دوران احلو�س حول نف�صه واجت�ه رجل االرتق�ء للخ�رج ولالأعلى.

الهبوط: 
بعد اجتي�ز الع�ر�صة يتم الهبوط على كتف اجلهة املق�بلة لرجل االرتق�ء.

املجموع

املتو�صط
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يكون احلكم على االأداء وفق التقديرات الت�لية:

 ١ =   حقق الهدف   

 ٢ =   يتجه ب�إيج�بية نحو حتقيق الهدف 

  ٣ =   يحت�ج وقت�ً لتحقيق الهدف  

  مل يحقق الهدف    = ٤ 

  املتو�صط              = جمموع التقديرات / ٤ 

ب/ التقومي املعريف)فني(:

�س/ طرح ت�ص�والت للت�أكد من معرفة ق�نون م�ص�بقة الوثب الع�يل.

ج/ التقومي اإلنفعايل)�شخ�شي(:

موؤ�صرات االأداء
م�صتوي�ت التقدير

النعم
يتعزز لديهم� اال�صتعداد لتج�وز ال�صعوب�ت ب�صج�عة اأثن�ء مم�ر�صة الن�ص�ط البدين.





الوحـدة العا�شرة
اجلمباز الفني

عددعدد
٤احل�ص�ساحل�ص�س
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نواجت التعلم:نواجت التعلم:

يتوقع من الط�لب الط�لبة بعد درا�صتهم� هذه الوحدة اأن:
يم�ر�ص� ن�ص�ط�ً بدني�ً ينمي عن�صر قوة ع�صالت البطن.. ١
يم�ر�ص� ن�ص�ط�ً بدني�ً ينمي عن�صر االتزان.. ٢
يوؤدي� الدحرجة االأم�مية المنحنية من الوقوف.. ٣
يثب� لالأعلى الأداء ن�صف لفة حول المحور الطولي ثم اأداء الدحرجة الخلفية المنحنية . ٤

حتى و�صع الوقوف.
يوؤدي� القفز فتح� على ط�ولة القفز عر�ص�.. 5
يوؤدي� االقتراب واالرتق�ء على �صلم االرتق�ء للوثب لالأعلى ثم الهبوط.. 6
يعرف� بع�س المف�هيم الميك�نيكية الخ��صة بمه�رات الوحدة. . 7
يتعزز لديهم� اال�صتعداد لتج�وز ال�صعوب�ت ب�صج�عة اأثن�ء مم�ر�صة الن�ص�ط البدني.. 8

موا�شفات نواجت التعلم:موا�شفات نواجت التعلم:

١. - مم�ر�صة ن�ص�ٍط بديٍن ُينمي عن�صر قوة ع�صالت البطن:
 ذكرت تف��صيل موا�صف�ت هذا الن�تج في وحدة ال�صحة واللي�قة البدنية, ويتم في هذه الوحدة تقديم ن�ص�ط�ت ت�صهم 

في تطوير عن�صر قوة ع�صالت البطن, من خالل االأن�صطة التعليمية للنواتج التعلمية الم�صتهدف تحقيقه�.

٢.مم�ر�صة ن�ص�ٍط بدنٍي ُينمي عن�صر االتزان:
 ذكرت تف��صيل موا�صف�ت هذا الن�تج في وحدة ال�صحة واللي�قة البدنية, ويتم في هذه الوحدة تقديم ن�ص�ط�ت ت�صهم 

في تطوير عن�صر االتزان, من خالل االأن�صطة التعليمية للنواتج التعلمية الم�صتهدف تحقيقه�.

٣. الدحرجة االأم�مية المنحنية من الوقوف:
-  من الوقوف: الذراع�ن بج�نب الج�صم, ثني الجذع اأم�م�ً والركبتين قليال مع رفع الذراعين اأم�م�ً. 

- دفع االأر�س ب�لقدمين مع�ً مع و�صع الكفين على االأر�س.
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- دفع الج�صم اأم�م�ً وثني الراأ�س لمالم�صة الذقن لل�صدر ودخول الراأ�س بين الذراعين لمالم�صة الكتفين لالأر�س..
اليدان نحو  تتجه  الذراعين لالأم�م كي  , مع تحريك  االنحن�ء  بو�صع  االحتف�ظ  الج�صم لالأم�م مع  دفع   -  ا�صتمرار 

االأر�س ورفع الجذع عن االأر�س مع مالم�صة اليدين لالأر�س قبل العقبين.
 -  دفع االأر�س ب�ليدين لرفع الوركين عن االأر�س والجذع في و�صع انحن�ء, ومد الجذع لالأعلى للو�صول لو�صع الوقوف 

والذراع�ن بج�نب الج�صم.

٤. الوثب لالأعلى الأداء ن�صف لفة حول المحور الطولي ثم اأداء الدحرجة الخلفية المنحنية حتى 
و�صع الوقوف:

اأ/ ن�صف لفة حول المحور الطولي
من و�صع الوقوف الذراع بج�نب الج�صم وع�لية.   -

الوثب لالأعلى حول المحور الطولي الإحدى الجهتين )اليمني اأو الي�صرى(.  -
الهبوط في و�صع الوقوف الذراع�ن ع�لي�ً.  -

ب/ اأداء الدحرجة الخلفية المنحنية حتى و�صع الوقوف:
اليدين  اإرج�ع  الطبيعي مع  الو�صع  والراأ�س في  الفخذ  الج�صم ثني مف�صل  الذراع�ن بج�نب  الوقوف  -   من و�صع 

للخلف وقريبة من الفخذين.
-  نزول المقعدة على االأر�س مع اال�صتن�د ب�ليدين على االأر�س.

-  دفع الرجلين ع�لي�ً ومالم�صة الظهر لالأر�س وثني الراأ�س على ال�صدر ونقل اليدين بج�نب الراأ�س.
-  دفع االأر�س ب�ليدين لدخول الراأ�س بينهم� مع دفع الرجلين خلف�ً. 

-  ثني الجذع ك�ماًل لتق�بل القدمين من االأر�س.
-   دفع االأر�س ب�ليدين لرفع الجذع لالأعلى.

-   مد الجذع لالأعلى للو�صول لو�صع الوقوف والذراع�ن بج�نب الج�صم. 

5. اأداء القفز فتح� على ط�ولة القفز عر�ص�: 
- الجري على الم�صطين م�ص�فة تتراوح م� بين ١٠-١5م نحو �صلم االرتق�ء.

- يبداأ ب�الرتق�ء والج�صم للخلف قليال ويكون الدفع بقوة.
- يبداأ الج�صم في الطيران االأول الذي يكون ع�لي�.

- مرجحة الرجلين خلف� ع�لي� مع �صمهم� ومدهم� للو�صول فوق الم�صتوى االأفقي.
- تحريك الذراعين لالأم�م ولالأعلى, وو�صع اليدين قريب� من طرفي الجه�ز اليمين والي�ص�ر.

- دفع الجه�ز بقوة عند و�صول حزام الكتف اإلى الم�صتوى العمودي فوق اليدين.
- فتح الرجلين مع رفع الذراعين م�ئال ع�لي� وعبور الرجلين لط�ولة القفز والو�صول اإلى مرحلة الطيران الث�ني.

- مد الجذع و�صم الرجلين والهبوط على الم�صطين. 
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6. االقتراب واالرتق�ء على �صلم االرتق�ء للوثب لالأعلى ثم الهبوط:
اأوال: االقتراب:

 يبداأ االقتراب من و�صع الوقوف من على م�ص�فة تبعد حوالي )٢٠م ( عن �صلم االرتق�ء .
- يتم الجري بهبوط العقبين على االأر�س ف�لم�صطين في حركة مع�ك�صة لحركة الذراعين اأم�م�ً وخلف�ً والمرفق�ن 

  مثنيت�ن قليال.
- يكون الجري في خط م�صتقيم وب�صرعة متزايدة في اتج�ه �صلم االرتق�ء 

- ت�صل اإلى ال�صرعة الق�صوى عند الو�صول اإلى �صلم االرتق�ء 
ث�ني� : االرتق�ء:

- يبداأ االرتق�ء عند الخطوة االأخيرة ب�صم قدم الرجل الخلفية وقدم الرجل االأم�مية. 
- هبوط القدمين مع� على �صلم االرتق�ء مع ثني الركبتين وميل الجذع قليال لالأم�م. 

- االرتق�ء بدفع ال�صلم ب�لقدمين مع� على الثلث االأخير منه. 
- مد مف�صلي الركبتين, ورفع الجذع والذراعين لالأعلى.

-  ت�صتمر حركة دفع �صلم االرتق�ء ب�لقدمين لالأعلى والذراع�ن ع�لية مع ميل الج�صم لالأم�م.
ب�لقدمين ك�ماًل على االأر�س بعيدا عن �صلم االرتق�ء مع ثني مف�صلي الركبتين, ميل الجذع قليال  اأم�م�ً  -  الهبوط 

لالأم�م المت�ص��س قوة الهبوط والمح�فظة على توازن الج�صم.

7. التعرف على بع�س المف�هيم الميك�نيكية الخ��صة بمه�رات الوحدة: 
- الو�صع الم�صتقيم: الكتف�ن, والجذع, والركبت�ن, والقدم�ن على ا�صتق�مة واحدة.

- الو�صع المنحني: الركبت�ن م�صتقيمت�ن, والجذع مثِن بزاوية )9٠ درجة(.
- الو�صع المتكور: الركبت�ن مثنيت�ن ك�ماًل على ال�صدر, والجذع منحٍن ب�صدة. 

-  المحور الطولي: هو الخط الوهمي الم�صتقيم للج�صم الوا�صل بين منت�صف الراأ�س م�را ب�لرقبة والجذع ومركز ثقل 
الج�صم والحو�س اإلى منت�صف القدمين وحرك�ت اللف مث�اًل على ذلك.

الم�ر بعر�س الج�صم من الكتف للكتف االآخر, والدحرج�ت وال�صقلب�ت مث�ل  -  المحور العر�صي: هو الخط الوهمي 
على ذلك.

8. اال�صتعداد لتج�وز ال�صعوب�ت ب�صج�عة اأثن�ء مم�ر�صة الن�ص�ط البدني: 
 ال�صج�عة هي القدرة على فعل �صيء �صعب حّتى عند وجود ع�مل الخطر, عند وجود ح�جٍة لذلك, واإظه�ر الثب�ت عند 
التعّر�س للمخ�وف, وعلى المعلم والمعلمة ت�صميم اأن�صطة ت�صهم في تنمية ال�صج�عة لدى طالبهم اأثن�ء م�ص�ركتهم في 

تعلم نواتج التعلم الم�صتهدفة في هذه الوحدة. 
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ميكن للمعلم واملعلمة تطبيق اأ�ص�ليب التعليم املب��صرة وغري املب��صرة التي تتطلب تفكرًيا 
عميًق� من الط�لب والط�لبة, وت�ص�عد يف ترجمة امله�م املطلوب اأداوؤه� منهم� لت�صبح 

جزًءا من �صلوكهم�.   

اأ�شاليب التعليم:اأ�شاليب التعليم:

الو�شائل التعليمية:الو�شائل التعليمية:

جه�ز تخزين بي�ن�ت اأو اأقرا�س مدجمة حتتوي على مق�طع فيديو الأداء امله�رات املتعلمة الواردة يف هذه الوحدة.

الن�شاطات:الن�شاطات:
تنفيذ مجموعة من تمرين�ت االإط�لة والمرونة المن��صبة لكل در�س.. ١
تنظيم بع�س االألع�ب ال�صغيرة المن��صبة لالإحم�ء للبدء في الدر�س.. ٢
 التركيز على تنمية �صفتي ال�صج�عة والحم��صة لدى الطالب والط�لب�ت, وا�صتخدام الحوافز المعنوية لت�صجيعهم . ٣

على بذل جهد اأكبر اأثن�ء الن�ص�ط البدني واإج�دة مه�رات الوحدة.
الطالب/. ٤ اأحد  اأو  والمعلمة  المعلم  قبل  من  لالأداء  نموذج  عر�س  مع  مب�صطة  ب�صورة  الفني  االأداء  طريقة   �صرح 

الط�لب�ت المتميزين.
تطبيق تدريب�ت تمهيدية مالئمة لكل مه�رة.. 5
تنظيم مجموعة من االألع�ب التمهيدية التي تنمي وت�صتثير دافعية الطالب والط�لب�ت على االأداء الجيد.. 6
تنظيم من�ف�ص�ت بين الطالب والط�لب�ت مع مراع�ة قدراتهم البدنية.. 7
الطيران, . 8 االرتق�ء,  الطولي,  المحور  حول  اللف  ب�لوحدة:  الخ��صة  الميك�نيكية  المف�هيم  بع�س  على   التعرف 

الهبوط ومن�ق�صة الطالب والط�لب�ت فيه�.
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اأ�شاليب التقومي:اأ�شاليب التقومي:
تقومي نواجت التعلم يف الوحدة ب��صتخدام:

✓ نم�ذج المالحظة والر�صد لتنفيذ االأداء المه�ري.

✓ قي��س م�صتوى عن�صر قوة ع�صالت البطن. 

✓ قي��س م�صتوى عن�صر االتزان.

✓ تقويم المج�ل المعرفي من خالل عر�س النم�ذج الم�صورة للتعرف على االأداء ال�صحيح وت�صل�صل مراحله.

✓ مت�بعة ال�صلوك االنفع�لي اأثن�ء تنفيذ الخبرة وبعده. 

الروابط التعليمية:الروابط التعليمية:

تنفيذ مجموعة من تمرين�ت التهدئة في نه�ية كل در�س.. 9
 اإعط�ء تغذية راجعة الأهم النق�ط الفنية للمه�رات والت�أكيد على االأخط�ء ال�ص�ئعة - المالحظة - عند تنفيذه�.. ١٠
عبر . ١١ مب��صر  غير  ب�صكل  وتحقيقه�  الغ�ية  لتلك  والمعرفية  االنفع�لية  االأهداف  لتحقيق  مواقف  ت�صميم   يف�صل 

م�صيرات اأداء ومواقف مق�صودة وا�صتثم�ر اأي مواقف ال�صتث�رة دافعية الط�لب والط�لبة و�صد االنتب�ه لبث التوجيه�ت 
المتعلقة ب�لجوانب االنفع�لية والمعرفية.

https://youtu.be/E1oBfi7B14E

https://youtu.be/Pv2vQFDA0JM

https://youtu.be/cb6IjmqQm18

https://youtu.be/tzSpnBMEH2w



در�س تطبيقي
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الدحرجة االأم�مية املنحنية 
من الوقوف اخلربة التعليمية اجلمب�ز الفني الوحدة التعليمية

١ عدد احل�ش�س اخل�م�س االبتدائي ال�شف الدرا�شي

االأمري + االكت�ص�ف املوجه اأ�شلوب التدري�س التعليم ب�للعب ا�شرتاتيجية التعليم

)مراتب جمب�ز  +  اأقم�ع + اأطواق + كرات �صغرية( + عر�س فلم + �صور تعليمية للخربة اإلأدوات امل�شتخدمة

ت�شميم لدر�س تطبيقي من درو�س الوحدة

نواجت التعلم:

نتيجة لتعلم هذه اخلربة التعليمية ي�صتطيع الط�لب/الط�لبة اأن:

)بدين( . ١ مهاري  يوؤدي� الدحرجة االأم�مية من الوقوف بطريقة �صحيحة.     
)�شحي(. ٢ معريف  يتعرف� على موا�صف�ت االأداء ال�صحيح للدحرجة االأم�مية من الوقوف.   
)�شخ�شي(. ٣ انفعايل  يظهرا ا�صتعداداً لتج�وز ال�صعوب�ت ب�صج�عة اأثن�ء مم�ر�صة الن�ص�ط البدين.   

اإلإجراءات التدري�شية:

اأن�شطة المعلم والمعلمة:
• �صرح موا�صف�ت نواتج التعلم المطلوب تطبيقه�.

• عر�س نموذج لنواتج التعلم بو�ص�ئل العر�س المن��صبة.
• منح الطالب فر�صة من��صبة لتجريب اأداء نواتج التعلم.

• ابتك�ر مواقف ال�صتث�رة دافعية الطالب وجذب انتب�ههم.
• تر�صيد اإجراءات تحقيق االأهداف المعرفية واالنفع�لية. 
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اأن�شطة التعلم:  
• من الوقوف: الذراع�ن بج�نب الج�صم ثني الجذع اأم�م�ً والركبتين قليال مع رفع الذراعين اأم�م�ً.

• دفع االأر�س ب�لقدمين مع�ً مع و�صع الكفين على االأر�س.
• دفع الج�صم اأم�م�ً وثني الراأ�س لمالم�صة الذقن لل�صدر. 
• دخول الراأ�س بين الذراعين لمالم�صة الكتفين لالأر�س..

 • ا�صتمرار دفع الج�صم لالأم�م مع االحتف�ظ بو�صع االنحن�ء.

• تحريك الذراعين لالأم�م كي تتجه اليدان نحو االأر�س. 
• رفع الجذع عن االأر�س مع مالم�صة اليدين لالأر�س قبل العقبين.

•  دفع االأر�س ب�ليدين لرفع الوركين عن االأر�س والجذع في و�صع انحن�ء.
• مد الجذع لالأعلى للو�صول لو�صع الوقوف والذراع�ن بج�نب الج�صم.

اأن�شطة الطالب والطالبة:
• )وقوف( الجري حول الملعب.     

• )وقوف( الجري مع رفع الركبتين ع�لي�.
• )وقوف( الجري المتعرج بين الكرات الطبية واالأقم�ع

•  )وقوف- الذراع�ن ع�لي�( �صغط الذراعين للخلف )١- ٤( ثم ثني الجذع اأم�م� )5- 8( عدات.
•  )وقوف- مواجه- الذراع�ن اأم�م�( ت�صبيك اليدين مع مح�ولة جذب الزميل ):(. 

• )وقوف- مواجه- الذراع�ن اأم�م�( ت�صبيك اليدين مع مح�ولة ثني الركبتين ب�لتب�دل ):(. 
•  الت�أكد من توفر المتطلب�ت ال�ص�بقة لهذه الخبرة مع توجيه بع�س االأ�صئلة عن موا�صف�ت االأداء ال�صحيح, والت�أكد 

من تطبيق الطالب/الط�لب�ت له� ـ
• ) وقوف ( ثني الركبتين اإلى و�صع التكور.

• ) جلو�س قرف�ص�ء ( الميل اإلى االأم�م مع اأداء ن�صف دحرجة.
• )جلو�س على اأربع ( الدحرجة االأم�مية. 

• اأداء الحركة على االأر�س مب��صرة ـ اأداء المه�رة ب�أخذ خطوه واحدة ثم خطوتين ـ
• اإعط�ء فر�صة للطالب لمم�ر�صة المه�رة ثم عمل المه�رة ك�ملة من الم�صي.

• الجري الخفيف حول الملعب.  
•  االغت�ص�ل بعد اأداء الح�صة مب��صرة, ثم االن�صراف اإلى الف�صل ب�صكل منظم.
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مالحظة اإلأداء:
ثني الجذع اأم�م�ً والركبتين قليال مع رفع الذراعين اأم�م�ً.. ١
دفع االأر�س ب�لقدمين مع�ً مع و�صع الكفين على االأر�س.. ٢
دفع الج�صم اأم�م�ً وثني الراأ�س لمالم�صة الذقن لل�صدر. . ٣
دخول الراأ�س بين الذراعين لمالم�صة الكتفين لالأر�س.. ٤
ا�صتمرار دفع الج�صم لالأم�م مع االحتف�ظ بو�صع االنحن�ء.. 5

اأن�شطة حت�شني اإلأداء وتعزيزه: 
• يمكن للمعلم تنظيم اأن�صطة خالل اأوق�ت الراحة )الف�صح( من �ص�أنه� تح�صين اأداء الطالب للخبرة التعليمية

• تنظيم م�ص�بق�ت فردية الأداء خبرة الدحرجة االأم�مية من الوقوف, ويمكن للطالب الم�ص�ركة فيه� ب�صكل اختي�ري.

الن�شاط اخلتامي:
• تمرين�ت اإط�لة ث�بتة,  تهدئة وا�صترخ�ء.

•  من�ق�صة الطالب عن مدى اال�صتف�دة مم� تم تقديمة في الدر�س.
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الن�شاط  املنزيل
• م�شاهدة )CD( تعليمي في المنزل يو�شح كيفية اأداء خبرة الدحرجة اإلأمامية من الوقوف.
• يمكن اأن يقوم المعلم باإعطاء الطالب بع�س المهام التي تعزز العملية التعليمية والمرتبطة 

بهذه الخبرة كعمل ر�شومات تو�شيحية لكل مرحلة من مراحل اإلأداء ال�شحيح لخبرة 
الدحرجة اإلأمامية من الوقوف.
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تقومي نواجت التعلم:

اأ/ التقومي املهاري:

موؤ�صرات االأداء
م�صتوي�ت التقدير

١٢٣٤
 من و�صع الوقوف الذراع�ن بج�نب اجل�صم.

 ثني اجلذع اأم�م�ً والركبتني قليال مع رفع الذراعني اأم�م�ً .

دفع االأر�س ب�لقدمني مع�ً مع و�صع الكفني على االأر�س .

دفع اجل�صم اأم�م�ً وثني الراأ�س ملالم�صة الذقن لل�صدر. 

ودخول الراأ�س بني الذراعني ملالم�صة الكتفني لالأر�س.

مد اجلذع لالأعلى للو�صول لو�صع الوقوف والذراع�ن بج�نب اجل�صم.

املجموع

املتو�صط

يكون احلكم على االأداء وفق التقديرات الت�لية:

 ١ =   حقق الهدف   

 ٢ =   يتجه ب�إيج�بية نحو حتقيق الهدف 

  ٣ =   يحت�ج وقت�ً لتحقيق الهدف  

  مل يحقق الهدف    = ٤ 

  املتو�صط              = جمموع التقديرات / ٤ 
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ب/ التقومي املعريف)فني(:

�س/ اذكر موا�صف�ت االأداء ال�صحيح للدحرجة االأم�مية من الوقوف.

ج/ التقومي اإلنفعايل)�شخ�شي(:

موؤ�صرات االأداء
م�صتوي�ت التقدير

النعم
 يظهرا ا�صتعداداً لتج�وز ال�صعوب�ت ب�صج�عة اأثن�ء مم�ر�صة الن�ص�ط البدين.
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